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RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Exerclcio: janeiro a dezembro de 2018 Número do Processo: 194236/2017 
Número Chamamento Público: 26/2017 
Órgão Concedente: Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

1. Identificação
Nome da Entidade Proponente: Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de
Piracicaba
Proteção Social: ( ) Básica ( X ) Especial de Média Complexidade
( ) Proteção Social de Alta Complexidade

Nome do Serviço / Projeto: Serviço Complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à 
Famílias e Indivíduos- PAEFI
Local ou locais de Funcionamento do Projeto: Rua Madre Cecflia, 1444 - Centro- Piracicaba/SP
Meta/Capacidade de Atendimento: 500
Público Alvo: Famílias e lndíviduos
E-mail: complemen1arpaefi@cramipjracicaba.org.br Telefone: (19) 3927-15 (19) 392714-01

Técnico Responsável: Viviane Betoncello 
Presidente da Instituição: Edmir Bernardino Valente 

Objetivo Geral: 
Familias e indivlduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: Violência tisica, violência 
psicológica, abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes, negligência ou abandono, tráfico de 
pessoas, trabalho infantil, crianças e adolescentes em situação de rua, discriminação em decorrência de 
orientação sexual, raça e etnia. 

Quantidade de usuários atendidos: 597 famílias no ano. 
Número de Desligamentos: 40 familias/ano. 

Justificar se o número de usuários atendidos for d iferente do número previsto: 
Foi conveniado o total de 500 casos, porém foi excedido o número de casos atendidos, devido ao alto índice de 
violência registrados contra crianças e adolescentes no município. 

Quantidade de atendimentos realizados: 4.460/ano. 

Analise o grau de participação dos usuários e famílias, nas várias etapas dos serviços/projetos: 
Grande parte das famílias referenciadas, aderem e correspondem ao serviço, o que é fundamental para os 
processos de expansão de capacidades e fortalecimento da autonomia da família, de seus integrantes, assim 
como o fim das violações de direitos. Entretanto, uma parcela das famílias, não aderem aos atendimentos, o que 
dificulta uma atuação mais efetiva na proteção e promoção dos direitos dos usuários. 

Este serviço fez ou fa.z parte de alguma rede? Sim 
Como tem se efetivado? O serviço pemiite a atuação da equipe técnica junto à rede socioassistencial, de 
modo que ao ser identificado a demanda do usuário (a) é feito o encaminhamento adequado aos serviços 
sociais, de acordo com as necessidades de cada usuário (a). Essa articulação com a rede socioassistencial e 
intersetorial proporciona aos usuários dos serviços sociais o acesso aos seus direitos. 
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Considerando os objetivos do Projeto, quais foram os principais resultados alcançados no período de execução? 

Objetivo Específico Resultados Esperados Resultados Obtidos Justificativas 
Objetivo Específico 1: 
Contribuir para o 
fortalecimento da família 
no desempenho de sua 
função protetiva; 

70% das famílias 
participando das 
atividades, 

Houve participação de 
70% das famílias nas 
atividades propostas 

Houve participação de 
70% das famílias nas 
atividades propostas. 

Objetivo Específico 2: 
Processar a inclusão das 
famílias no sistema de 
proteção social e nos 
serviços públicos, 
conforme necessidades; 

70% das famílias 
participando das 
atividades, 

Objetivo Específico 3: 
Contribuir para restaurar 
e preservar a integridade 
e as condições de 
autonomia dos usuários; 

50% das famílias 
atendidas no serviço em 
acompanhamento grupal. 

70% das famílias 
inseridas na rede 
socioassistencial e 
setorial 

10% participaram das 
atividades grupais 

No decorrer das 
atividades percebeu-se 
que as famílias não estão 
preparadas para este 
trabalho coletivo, contudo, 
os resultados das famílias 
que participaram foram 
satisfatórios. 

Objetivo 	Específico 	4: 
Contribuir 	para 	romper 
com 	padrões 	violadores 
de direitos no interior da 
família; 

90% das famílias foram 
inseridas na rede 
socioassistencial 

Objetivo Específico 5: 
Contribuir para reparação 
de danos e da incidência 
de violação de direitos. 

. 50% das famílias 
participando das 
atividades propostas 

70% das famílias 
participaram de todas as 
atividades propostas. 

Objetivo Específico 6: 
Prevenir o abrigamento e 
a segregação dos 
usuários do serviço, 
assegurando o direito à 
convivência familiar e 
comunitária; 

70% dos casos 
encerrados referenciados 
aos CRAS 

100% dos casos 
encerrados foram 
referenciados aos CRAS. 
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Atividade Totalmente 
realizada 

Parcialme 
nte 
Realizada 

Não 
realizada 

Justifique para parcial ou 
não realizada 

Acolhida; 	Estudo 	diagnóstico 	do 
caso, 	Atendimento 	psicossocial 
individual, familiar e grupal; Visitas 
domiciliares; reuniões de rede. X 
Encaminhamentos á rede de 
serviços socioassistenciais e na 
rede das demais políticas públicas. X 
Grupos Socioassistenciais 

X 
No decorrer das atividades 
percebeu-se que as famílias 
não estão preparadas para 
este trabalho coletivo, 
contudo, os resultados das 
famílias que participaram 
foram satisfatórios. 

Mobilização e fortalecimento de 
redes sociais de apoio e família 
extensa. 

X 

Atendimento psicossocial 
individual, familiar e grupal. 

X 
Contrareferência ao CRAS da 
região X 
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Análise dos Impactos Sociais: 

Pessoas que sofrem violações de direitos, cujos casos são notificados, recebem/participam do acompanhamento 
psicossocial e obtém, através desse processo, o resgate dos direitos. 
Famílias que aderem ao acompanhamento psicossocial é fortalecida no desempenho de sua função protetiva 
sendo, a partir disso, passa a protagonista de uma nova história na educação dos seus filhos abandonando o 
padrão violento. Com  a mudança de atitude dos responsáveis, os filhos ao formar sua nova família poderão 
exercer uma educação que promova cuidados e proteção, garantindo todos os direitos, quebrando assim o ciclo 
da educação violenta. 
As pessoas, crianças e adolescentes prejudicadas fisicamente e psicologicamente pela violência sofrida são 
encaminhadas para tratamentos específicos na reparação dos danos sofridos. 
Ao cessar as violações de direitos as famílias são contrareferenciadas ao CRAS do território de abrangência de 
seu endereço, sendo assim, partícipes do trabalho de prevenção à violação de direitos oferecidos pela atenção 
básica. 
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