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Relatório Circunstanciado - 2017

CNPJ
Nome/Razão Social
Ano/Referência

02.708.667/0001-79
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO
2017

Identificação:
Nome/Razão Social: OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO
CNPJ: 02.708.667/0001-79
Nome Fantasia: Endereço: EQRSW 4/5 Lote 01 – Setor Sudoeste
Cidade: Brasília
UF: DF CEP: 70675460
Telefone: 61 – 33441516 Telefone 2: 61 – 33534214 – Fax: E-mail Entidade: ceia@ceia-df.org.br Sítio eletrônico: www.ceia-df.org.br
Natureza Jurídica: Associação
Estatuto
Documento Legal de Registro (Estatuto)
UF: DF Município: Brasília
Cartório: 2º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS
JURÍDICAS
Data do Registro: 23/12/1986 Livro/Folha: A4
Número do Registro/Matrícula: 1131
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Composição da Atual Diretoria Estatutária
Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 30/03/2017 Data Término: 29/03/2022
Representante Legal da Entidade: JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA
Cargo: PRESIDENTE

Demais diretores da Entidade
Nome do Diretor: Aline Barreto
Cargo: Vice-Presidente
Nome do Diretor: Cecília de Azevedo Levino
Cargo: 1ª Secretária
Nome do Diretor: Edson Ferreira Campos
Cargo: 2º Secretário
Nome do Diretor: Jerônimo Inácio da Silva
Cargo: 1º Tesoureiro
Nome do Diretor: Otair de Faria
Cargo: 2º Tesoureiro
Nome do Diretor: Manoel Alves dos Santos Filho
Cargo: Departamento de Assistência Social
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Outros Departamentos

Denominação: Posto de Assistência Espírita Irmã Scheilla
Endereço: QR 511 Conj. 11 lotes 01 e 03 Samambaia
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72.113-711
Telefone: 61 – 33441516 Fax: E-mail Entidade: ceia@ceia-df.org.br Sítio Eletrônico: www.ceia-df.org.br

Denominação: Casa do Caminho – O Lar de Eurípedes
Endereço: INCRA 06 Gleba 2 Chácara 239 Brazlândia
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72.772-010
Telefone: 61 – 82036111 Fax: E-mail Entidade: ceia@ceia-df.org.br Sítio Eletrônico: www.ceia-df.org.br

Denominação: Posto de Assistência Bezerra de Menezes
Endereço: Rodoviária de Brasília, no gramado entre a Rodoviária e a Torre de TV Plano
Piloto
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70000000
Telefone: 61 – 33441516 Fax: E-mail Entidade: ceia@ceia-df.org.br Sítio Eletrônico: www.ceia-df.org.br

Denominação: Posto de Assistência Espírita “O Bom Samaritano”
Endereço: Comunidade Lúcio Costa – Setor de Inflamáveis
Cidade: Brasília UF: DF CEP: Telefone: 61 – 3344-1516 Fax: E-mail Entidade: ceia@ceia-df.org.br Sítio Eletrônico: www.ceia-df.org.br
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Lista de Finalidades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma
Crescente de Prioridade

Finalidades
Assistência Social – Proteção Social
Outras formas de Educação/Ensino
Lista de Finalidades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma
Crescente de Prioridade
Atividades
Amparo a Crianças e Adolescentes
Amparo a famílias
Amparo a crianças, adolescentes e adultos em situação de rua

Recursos Humanos
Quantidade de pessoas que colaboram com a entidade

Colaboradores
Funcionários:
Estágiários Remunerados:
OSCIP – Diretores Remunerados:
Total de Pessoal Ocupado Assalariado:
Voluntários Permanentes:
Voluntários Eventuais:
Estagiários Não Remunerados:
Total de Pessoal Ocupado Não Remunerado:
Trabalhadores Autônomos:
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Quantidade
6
0
0
6
86
75
0
161
0
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Atividades
Apresentação:
A entidade é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos e presta assistência a
crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social,
pessoas em situação de rua, sem distinção de cor, raça, credo político ou religioso.
Localiza-se no Setor Sudoeste e mantém atividades assistenciais em postos avançados
em Samambaia, Brazlândia, Plano Piloto e Setor de Inflamáveis.

Detalhamento Atividades
Descrição:

1) Assistência a mais de 230 crianças/adolescentes em situação de rua, oferecendolhes roupas, calçados, alimentação, lazer, aulas de alfabetização e valores
humanos;
2) Auxílio a 760 crianças/adolescentes e 520 adultos carentes em Samambaia,
Brazlândia, Setor Sudoeste, Setor de Inflamáveis e Brasília, com alimentação,
roupas, calçados e lazer;
3) Realização da VIII Colônia de Férias, na Unidade III-Casa do Caminho, no período
de 25 a 28 de fevereiro de 2017, com a participação de 80 crianças/adolescente em
situação de vulnerabilidade pessoal e social, 12 monitores e 25 voluntários. As
crianças e adolescentes chegaram sábado à tarde e retornaram na terça-feira,
pernoitando no local, tendo atividades de lazer, recreação, gincanas e lúdicas;
4) Comemoração de festa junina, no dia 24/06/2017, com a presença de 165
participantes, em sua maioria crianças e adolescentes assistidos, além dos Diretores
e voluntários, na Unidade III – Casa do Caminho – O Lar de Eurípedes;
5) Realização da Campanha do Agasalho (abril e maio), com arrecadação e
distribuição de 340 e unidades de agasalhos e 100 cobertores.
6) Realização do Encontro de Adultos assistidos, no dia 21/05/2017, de 08:30h às 14h,
na Casa do Caminho, com a presença de 33 assistidos e 30 voluntários;
7) Participação no Mc Dia Feliz, realizado pela ABRACE no dia 26 de agosto de 2017,
quando foram levados 70 crianças e adolescentes do Lar de Eurípedes e dos postos
de assistência mantidos pela entidade no Taguatinga Shopping e Terraço Shopping
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e arrecadados 250 tíquetes para lanche – Big Mac, valor unitário de R$ 14,00,
totalizando R$ 3.500,00;
8) Realização do XVII Encontro de Crianças e Adolescentes, no dia 21/10/2017 na
Unidade III – Casa do Caminho, com a presença de 130 crianças/adolescentes e 40
voluntários.
9) Participação de 13 jovens dos postos de assistência e lar de crianças, no II Encontro
de Juventudes da 8ª Coordenação Regional Espírita (Cruzeiro e Sudoeste), no dia
08/10/2017;
10)Comemoração do Natal com crianças/adolescentes em situação de rua e famílias
com vulnerabilidade pessoal e social de Samambaia, Brazlândia, Setor de
Inflamáveis e Brasília, com distribuição de 260 brinquedos, 75 cestas básicas,
envolvendo 225 pessoas. Composição das cestas básicas: arroz: 5 kg; açúcar: 5 kg;
Palha de aço: 1 pacote; Café: 250 gr.; Creme dental: 1 unidade; Doce em barra: 1
unidade; Extrato de tomate: 350 gr.; Farinha de mandioca: 1 kg; Feijão: 2 kg; Fubá
de milho: 1 kg; Macarrão: 500 gr; óleo de soja: 1 litro; papel higiênico: 1 unidade;
Sabão em barra: 1 unidade; Sabonete: 1 unidade; Sal: 1 kg; Sardinha: 1 lata; leite
integral: 1 litro; Biscoito: 1 pacote; livro: 1 unidade.
11)Realização de cinco Caravanas “O Bom Samaritano”, destinadas a levar auxílio de
roupas, calçados, alimentação, aulas de valores humanos, no horário de 19 às 24
horas, nas regiões de Taguatinga, Samambaia e Sudoeste/Cruzeiro, com a
participação de 185 voluntários e 200 assistidos;
12)Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Casa Lar atendendo 40
crianças/adolescentes em regime integral, encaminhados pela Vara da Infância e do
Adolescente do DF, na Unidade III - Casa do Caminho;
13)Serviço Especializado de Abordagem Social atendendo a 90 indivíduos em
situação de rua, na Unidade I - Sede da entidade, Setor Sudoeste, com alimentação,
roupas, calçados, aulas de valores humanos, cuidados com higiene, no período
matutino;
14)Confraternização de Natal - Realização de um dia de Alegria, em 18/12/2017, com
presença de 230 participantes, em sua maioria crianças/adolescentes assistidos,
como também mães assistidas pela entidade, e 35 voluntários, no Clube CAESO –
localizado no Setor SOF Sul - constando de café da manhã, almoço, lanche,
brincadeiras diversas e uso das piscinas e quadras de esportes, doação de
brinquedos e presentes.
15)Recebemos da Panificadora e Confeitaria Trigo de Minas e Padaria Astorga 1330 kg
de pães e biscoitos diversos; da comunidade e doadores diversos 5.550 kg de
7
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gêneros alimentícios diversos (arroz, feijão, açúcar, etc.), 7.500 peças de roupas e
calçados/acessórios. Todos os itens foram recebidos na forma de doação.
16)Recebemos em doação, legumes, frutas e folhagens, do Banco de Alimentos da
CEASA, Supermercado Veneza Semear Hortifruti, conforme abaixo:
Discriminação

CEASA

SEMEAR

VENEZA

Soma

Legumes (kg)

2.161,30

2.678,40

4.726,70

7.621,40

Frutas (kg)

885,20

227,14

4.675,20

7.817,54

Folhagens (unid)

289,25

56,00

3.337,00

3.682,00

7.267,45

2.562,82

2.681,80

10.205,53

Total R$

14/2017 SECRIANÇA/FDCA-DF, Processo
417.002.218/2016, assinado em 11/10/2017, no valor de R$ 159.500,00, a
título de AUXÍLIO INVESTIMENTO, destinado a adquirir uma Van de 15 + 1
lugares, para viabilizar o transporte de crianças/adolescentes do Lar de
Eurípedes;

17)Termo

de

Colaboração

nº

18)Termo de Colaboração nº 19/2017 – SECRIANÇA/FDCA-DF, Processo

417.002.217/2016, assinado em 21/12/2017, no valor de R$ 159.618,56 a
título de AUXÍLIO INVESTIMENTO, destinado a reforma de duas casas-lares
no Lar de Eurípedes.
19)Realização de promoções beneficentes: almoços beneficentes e bazar na Festa do
Morango e Bazar do REMA a fim de angariar recursos financeiros para manutenção
das atividades assistenciais.
20)Continuidade na reforma das residências na Unidade III – Casa do Caminho, para
adequação às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação vigente;
21)Desenvolvimento das atividades de enxovais para recém-nascidos e reparos de
roupas, na sede da entidade, com participação de voluntárias e mães carentes,
totalizando 6 participantes que confeccionaram 35 enxovais.
22)Atendimento odontológico às crianças, adolescentes e adultos, com aplicação de
flúor, tratamento de restaurações, limpeza, extração e outros realizado pelas Dras.
Rosangela Vieira Faria (CRO 6001-DF) e Patrícia Helou Ramos Andrade (CRO
6264-DF, no consultório do Conjunto Nacional, sala 5098 e a Clínica ORTOLIFE, de
Taguatinga – CSB 2 lote 1 a 4, sala 417, CNPJ 11.908.269/0001-97;
8
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23)Acompanhamento e tratamento médico fornecido pela rede de saúde de Brazlândia
e também ADOLESCENTRO e médicos voluntários;
24)Visitas aos lares dos familiares das crianças/adolescentes acolhidos, visando a
reintegração familiar e outros encaminhamentos;
25)Participação da equipe técnica e diretores em reuniões e encontros diversos na
Vara da Infância, Promotoria da Infância, Gerência Regional de Ensino e Rede
Social de Brazlândia, CREAS, CRAS e Conselhos Tutelares, Conselho de Saúde
para tratar de assuntos relacionados ao serviço de acolhimento;
26)Total de horas trabalhadas voluntariamente: 1.820, totalizando R$ 25.500,00
(conforme tabela salarial de cada profissão), executadas por 86 voluntários
permanentes e 75 eventuais;
27)Todas as crianças/adolescentes acolhidos (40) foram devidamente matriculados e
frequentaram regularmente as escolas;
28)Participação de todas as crianças e adolescentes acolhidos (40) nas atividades
desportivas do Centro Olímpico de Brazlândia, no período matutino e vespertino,
inclusive no período de férias escolares;
29)Realização de passeios no Parque Nicolândia, clubes, teatros, cinemas, estádio
Mané Garrincha, Ginásio Nilson Nelson, cachoeira e comemoração dos
aniversariantes do mês e festas temáticas;
30)Acolhimento de 15 (quinze) prestadores de serviços e apoio ao cumprimento das
medidas alternativas, totalizando 1.000 (mil) horas trabalhadas, em parceria com a
SEMA/CPJBZ, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de Brazlândia
(DF);
31)Todo auxílio oferecido às crianças, adolescentes, adultos e famílias carentes foram
prestados por voluntários (nada recebendo pelos serviços prestados). A entidade
não remunera a sua Diretoria, associados e demais integrantes; não distribui lucros
ou dividendos entre seus membros participantes;
32) As doações e auxílios oferecidos foram adquiridos através de campanhas, doações
de sócios, comunidade, verdurões, padarias, lojas, lares diversos, promoções
beneficentes e parcerias.
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Objetivo:
1) Oferecer alimentação, roupas, calçados a crianças, adolescentes e famílias
carentes nos núcleos de auxílio e atividades em comunidades de vulnerabilidade
social;
2) Amparo à criança em situação de risco social;
3) Abrigo à criança/adolescente no Lar de Crianças;
4) Formação e capacitação de voluntários;
5) Tratamento médico e odontológico;
6) Proporcionar aos assistidos momentos de alegria, confraternização e lazer.
Público Alvo:
Crianças e adolescentes
Pessoas em situação de rua
Família
Comunidades de vulnerabilidade social
Resultados obtidos:
As atividades proporcionaram resultados efetivos de assistência e proteção às pessoas
em situação de vulnerabilidade pessoal e social, de maneira segura e harmoniosa;
Continuidade do atendimento a crianças/adolescentes em situação de risco social no Lar
de Crianças, realizando visitas frequentes aos lares de suas famílias, mantendo assim os
vínculos familiares;
As demais visitas realizadas nos lares proporcionaram conhecimento das necessidades e
vivências dos assistidos;
As aulas, festividades e comemorações foram importantes para manter os vínculos de
amizades, entrosamento e confraternização entre as pessoas atendidas e voluntários;
Os cursos de formação e capacitação prepararam os voluntários para as diversas
atividades assistenciais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 2.546
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários: 2.546
Percentual da gratuidade parcial: 0%
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Origem das fontes de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos
realizados:
Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade)
Própria (recursos decorrentes de mensalidades/doações dos membros
ou associados)
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades
privadas)
Privada (recursos de doações eventuais – promoções beneficentes)
Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou
entidades públicas)
Internacional Privada (recursos de entidades e organizações
internacionais)
Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.)

0,00%
19,17%
7,90%
31,43%
41,49%
0,00%
0,00%

Área de Abrangência do projeto
Área de Abrangência: Distrital
UF: DF
Zona de operação
desenvolvidos:

de

abrangência

das

atividades,

serviços

e

projetos

Zona urbana e rural
Outras informações
As atividades foram desenvolvidas em suas unidades de atendimento e assistência:
Unidade I: sede da entidade, à EQRSW 4/5 lote 01 – Setor Sudoeste – Brasília (DF);
Unidade II: Posto de Assistência “Irmã Scheilla”, localizado na cidade satélite de
Samambaia (DF), QR 511 Conj. 11 lotes 01 e 03;
Unidade III – Casa do Caminho – O Lar de Eurípedes: localizada na cidade satélite de
Brazlândia, INCRA 06 Chácara 2/239 – área rural de Brazlândia;
Unidade IV – Posto de Assistência Bezerra de Menezes, localizado na Rodoviária de
Brasília (ambiente não fixo);
Unidade V – Posto de Assistência “O Bom Samaritano” – localizado no Setor de
Inflamáveis – Comunidade Lúcio Costa.
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Questionário de Inserção Social da Entidade
Informações sobre a inserção social da entidade:
Levando em consideração a relação de representatividade da entidade com o
público beneficiário de suas atividades, serviços e projetos:
Os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados mediante
estudos e pesquisas anteriores que serviram para levantar demandas e necessidades do
público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários.
A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento,
execução e avaliação das atividades e serviços oferecidos.
A participação dos beneficiários: visitas aos lares dos assistidos, reuniões e aulas
possibilitaram juntar informações e sugestões para o planejamento, execução e
avaliação das atividades assistenciais.
A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos
custos/orçamentos destinados para as atividades e serviços prestados.
A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/instituições da comunidade
em que atua, para ampliar o atendimento ao público alvo.
Descrição das parcerias e/ou redes articuladas: CREAS, CRAS, Conselhos Tutelares,
Supermercados, padarias, Posto de Saúde, Adolescentro, Centro Olímpico, Escolas,
dentistas, médicos e Rede Social. Dessa forma foi possível receber verduras, frutas e
legumes, pães e outras doações que mantiveram as atividades assistenciais e também
apoio no tratamento de saúde e contribuição na educação formal das
crianças/adolescentes.

A entidade realizou ações para dar visibilidade/denunciar os fenômenos relacionados ao
público ao qual dirige suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do
público alvo, através de campanhas, conferências, capacitação de lideranças, promove a
conscientização acerca dos direitos e leis, etc.
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Descrição das ações realizadas: Palestras e aulas de voluntários: advogados,
funcionários da Previdência Social, médicos e dentistas, professores, os quais
prestaram informações relevantes e orientações aos beneficiários.
O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram
aproveitados, pela entidade, para realização e divulgação de pesquisas.
Relação das pesquisas e publicações realizadas pela entidade: Através das visitas
domiciliares, proporcionaram conhecimentos da realidade vivida pelos assistidos.
A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual
atuou.
Como se deu essa capacitação? Realização de cursos de formação e capacitação de
voluntários – aulas, seminários e workshop.

Avaliação
A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados.
Participou das avaliações: Equipe Executora
Resultados obtidos na avaliação: Através da avaliação foi possível a formulação de
planos e diretrizes para melhorar e ampliar o atendimento aos assistidos.

Em relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e
fortalecimento da cidadania:
A entidade participou de espaços de controle social como conselhos, fóruns, rede social.
Quais? Relato dos resultados e impactos para o processo de formulação de políticas
públicas e para garantia e ampliação de direitos conquistados com a contribuição da
atuação da entidade: Encontros de Educadores, Rede Social de Brazlândia, Rede
Social do Sudoeste, Conselho tutelar de Brazlândia e Samambaia, Vara da Infância
e do Adolescente, Ministério Público do DF – ampliação de conhecimentos e troca
de experiências com pessoal especializado, dedicado à assistência social.
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Em relação aos beneficiários das atividades:
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem a população de baixa renda
(renda mensal per capita de até meio salário mínimo).
As atividades e serviços realizados pela entidade atingem beneficiários que se encontram
em situação de vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e indivíduos com perda
ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades
estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ou acesso às demais políticas públicas; vítimas
de violência).
A entidade desenvolve política ou ação de valorização da diversidade (negros; gênero;
opção sexual; portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/ou
colaboradores da entidade, através de ações no sentido de que os assistidos
participassem ativamente, sem exclusão de sexo, raça ou cor e portadores de
necessidades especiais. Através das aulas, reuniões, confraternizações e comemorações.

Brasília (DF), 23 de abril de 2018.

Cecília de Azevedo Levino
Assistente Social
CRESS 8ª Região/DF
Registro nº 4358

Joaquim Pedro Levino da Silva
Diretor Presidente
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