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Missão
Melhorar a qualidade de vida proporcionando
inclusão social à pessoa com deﬁciência
múl pla.

Visão
Ampliar o impacto social pelo atendimento
humanizado e inclusivo.

Diretoria e Conselho
Diretoria
Mandato até 10 de março de 2020
Diretor Presidente: Renaldo Amauri Lopes
Diretor Financeiro: Evaldino Borges Dias
Primeiro secretário: Olivio Rosso
Segundo secretário: Aﬀonso Faus no

Valores
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fé
Promoção Humana
Caridade
Transparência
Compromisso

Conselho Fiscal
Mandato até 10 de março de 2020
Conselheiro ﬁscal: Jose Luiz Sauer Teixeira
Conselheiro ﬁscal: Luiz Antonio Miotelli
Conselheiro ﬁscal: Gilberto Ferreira da Silva

Mapa Estratégico Pequeno Cotolengo
Financeira

Garan r Sustentabilidade ﬁnanceira
(reserva)

Aumentar a captação
de recursos

Reduzir custos

Cliente

Aumentar a sa sfação de cliente e
beneﬁciados

Ampliar a base de clientes e
beneﬁciados

Processos Internos
Aumentar a eﬁcácia
no atendimento dos
moradores

Gerenciar a ro na
com foco em
melhorias con nua

Aumentar a eﬁciência
dos processos de
captação de recursos

Gerenciar a ro na
com foco em
melhorias con nua

Desenvolver pessoas

Atrair e reter talentos

Compar lhar
conhecimentos e
informações

Aprendizado e Crescimento
Manter um clima
es mulante a
cooperação e
inovação
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São Luis Orione
Fundador do Pequeno Cotolengo

“Servir Cristo nos pobres, nos irmãos que sofrem, nos mais pequeninos”

“Os mais pobres entre os pobres são aqueles que ninguém provê e não podem
ser acolhidos em outros lugares [...] Aqueles que tem proteção da outra parte,
para eles já existe a providência dos homens, nós somos da Providência Divina,
isto é, não somos apenas para suprir a quem falta e esgotou toda providência
humana. Onde termina a mão do homem, lá começa a mão de Deus”

51 anos como referência no Paraná
Pequeno Cotolengo, conheça nosso mundo
Fundado por São Luis Orione na Itália, o Pequeno Cotolengo chegou em Curi ba em 1965. A fé e a caridade de religiosos e a
dedicação da comunidade foram o impulso inicial para construção deste sonho. E o sonho se tornou realidade! Sonho de criar
um lugar onde os mais pequeninos, necessitados e abandonados pudessem se sen r respeitados, protegidos e amados. O
sonho de se construir um verdadeiro LAR. Um lar que não é somente feito de jolos e cimento, mas feito principalmente de
conﬁança.
Por isso, no Pequeno Cotolengo, cada morador é recebido como um ﬁlho, um irmão, um membro de uma grande família onde
o laço que une a todos, moradores, funcionários e voluntários, não é o sangue ou o sobrenome, mas o amor. Hoje são mais de
200 moradores com deﬁciências múl plas ( sicas e intelectuais) de todas as idades que foram abandonadas por suas famílias,
sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco, e que recebem na ins tuição acolhimento, educação e saúde, tudo feito
com muito carinho para oferecer qualidade de vida a cada um deles.
Todo o atendimento realizado pelo Pequeno Cotolengo é
gratuito para os moradores, e a ins tuição se mantém com o
apoio de empresas e de toda a sociedade. Os prêmios
recebidos pela ins tuição, entre eles o Selo Portal da
Transparência e dois Selos ODM (Obje vos do Milênio)
concedido pela ONU, cer ﬁcam que o trabalho prestado está
sendo feito com seriedade e construído com o apoio de toda a
sociedade. O resultado de todos esses 50 anos de trabalho está
reﬂe do no sorriso dos moradores.
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PEQUENO COTOLENGO EM NÚMEROS

AcolhimentoMoradores média do período

196
Escola Especial

Matriculados

196
Voluntariado Horas de voluntariadoTotal

34.539

Saúde

12 Especialidades

Total de Atendimentos realizados

64.946
Medicamentos administrados
Total

425.881
Funcionários

A vos

309
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Padre. Renaldo Amauri Lopes
Diretor Presidente do Pequeno Cotolengo
Na alegria do dever cumprido, estamos mais uma vez apresentando a todos, o Relatório Anual de nossas a vidades.
E isto gera muita alegria, pois conseguimos ver que nossa missão con nua a ser cumprida, honrando assim o desejo de
nosso fundador, São Luis Orione, que buscava em suas obras e ações a força de “fazer o bem sempre e o bem a todos”.
Após, 52 anos de existência a vontade e o sonho de cuidar dos pobres mais pobres da sociedade e de formar uma única família conforme está escrito no pergaminho encontrado no úl mo mês de março, dentro da pedra fundamental do Pequeno
Cotolengo, com data de 08 de outubro de 1968,vem se concre zando a cada dia. Lutas e batalhas são constantes, como
perdas e vitórias também fazem parte do nosso dia-a-dia. Ao apresentar o Relatório de A vidades de 2016, queremos salientar as conquistas e caminhos percorridos para fornecer aos nossos moradores a melhor qualidade de vida possível para con nuarmos alcançando nosso obje vo que é salvar vidas e
“querer bem aqueles que choram e sofrem...” (São Luis Orione).
A você, que de modo direto ou indireto par cipa de nossa ins tuição, ﬁca o
nosso agradecimento e a certeza que sem sua par cipação nossa missão se
tornaria mais árdua e di cil de se concre zar. Fica também um apelo para que
possa con nuar acreditando em nosso projeto e ser para todos que aqui residem
uma alavanca de apoio e impulso para a superação de suas diﬁculdades.

Diogo Azevedo
Diretor Administra vo

Encerramos o ano de 2016 em comemoração. Porém, não devemos esquecer que estamos em uma recessão econômica, e
com certeza diante das diﬁculdades que o país tem passado, nós também somos afetados.
Falar que 2016 foi um ano di cil, é redundante. Entretanto, graças ao comprome mento de funcionários e voluntários, e
com o apoio de diversos doadores e inves dores, conseguimos superar este cenário adverso e cumprir a nossa missão,
oferecendo qualidade de vida aos nossos moradores.
Estamos em um aprendizado constante, neste ano em parceria com a Empresa Gestão Inteligente iniciamos o processo de
orientar a organização por processos, atendendo ao obje vo estratégico de “Gerenciar a Ro na com foco em Melhoria
Con nua”. Mapeando os nossos processos, visamos aprimorar a gestão da nossa organização.
E em paralelo a isto, seguimos em busca da excelência, somos a primeira organização do Brasil a receber de
forma gratuita o Relatório de Avaliação Assis da da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, graças a uma
parceria entre o SEBRAE e a FNQ, o obje vo é contribuir para melhoria da qualidade da gestão da
organização, a par r de diagnós co situacional dos nossos processos gerenciais. No mês de novembro de
2016 recebemos o resultado do diagnós co, gerando diversas oportunidades de melhorias que serão
implementadas no próximo ano.
Ações como estas, nos permitem respeitar o nosso valor do compromisso, u lizando os nossos
recursos de forma eﬁciente e maximizando os nossos resultados.
Para 2017, nós do Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione, reiteramos o nosso compromisso
de levar adiante a nossa missão, melhorar a qualidade de vida à pessoa com deﬁciência múl pla,
alicerçada no carisma de São Luis Orione.
Para você: funcionário, voluntário, doador! Obrigado pelo seu apoio e por sonhar - e construir conosco um Pequeno Cotolengo ainda melhor.
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Acolhimento e Serviço Social
O trabalho de acolhimento do Serviço Social é à base das

• Acompanhamento Jurídico de todos os moradores junto

principais ações do Pequeno Cotolengo. Sua origem vem

ao PROJUDI.

da necessidade constatada em 1965, de uma ins tuição no
Estado do Paraná, que pudesse acolher e oferecer assistência social para pessoas com deﬁciências múl plas e

• Trabalhos externos, cartório, INSS, Ministério Público,
Unidade de Saúde, Vara da Infância e Juventude, Visita
Hospitalar, óbitos entre outros.

comprome mento neurológico.

• Avaliar e autorizar visitas e saídas dos moradores;

Serviço Social
O Setor de Serviço Social foi implantado na ins tuição em
1986, tendo como obje vo principal garan r a integridade

• Reuniões com a equipe mul disciplinar;
• Acompanhamento escolar de todos os moradores;

e a qualidade de vida dos moradores oriundos de situação
de risco, abandono e/ou vulnerabilidade social.
As ações desenvolvidas pelo Serviço Social são:

• Procedimento do óbito;

• Atendimento à solicitação de vagas encaminhados pelos
convênios SEDS – Secretaria do Estado e Desenvolvimento
Social, FAS – Fundação de Ação Social, Ministério Público
entre outros, através de orientações, momentos de escuta
e devolu va formal;
• Oferecer um acompanhamento que priorize e considere
as necessidades e singularidades apresentadas por cada
morador, a ﬁm de registrar suas necessidades;
• Agendamento de consultas e exames conforme solicitação médica;

Acolhimento – Grandes Lares

• Atendimento de todos os moradores pelo SUS;
Para realização deste trabalho de acolhimento, oPequeno
• Assegurar os direitos dos moradores, acompanhar os

Cotolengo conta hoje com cinco grandes lares e sete casas

Processos de Bene cio de Prestação Con nuada (BPC),

lares. Os cinco grandes lares são divididos em lares femini-

documentação civil, Processos junto ao Pro Judi, entre

nos: Maria de Nazaré e Santa Teresinha; Lares masculinos:

outros. Resultando em rea vação dos bene cios cancela-

São Francisco e Divina Providência; e um misto de maior

dos e garan a dos direitos aos moradores nos demais

complexidade, o Anjo da Guarda. Abaixo listamos as princi-

serviços.

pais caracterís cas de cada lar.

• Organização da documentação civil dos moradores,
garan ndo a eles seus direitos cons tucionais e atendendo
as normas judiciais;
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Lar Anjo da Guarda:
Com capacidade para 36 pessoas e 81% do lar ocupado. O
perﬁl dos moradores do lar Anjo da Guarda é composto por
crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos com
faixa etária de 3 a 50 anos, portadores de paralisia cerebral
e comprome mentos neurológicos diversos, onde 26 são
cadeirante e 2 deambulam com auxílio. Sendo que destes
28 moradores 15 se alimentam por via enteral através de
Gastrostomia, 1 por via Jejunostomia, e 12 por via oral. Um
morador em uso de Sonda vesical de demora, e 1 necessita
do procedimento de cateterismo de alivio de 3/3h.
Para atendimento a estas pessoas, o Lar conta com enfermeiras, auxiliares de enfermagem, cuidadoras, zeladoras,
e uma ﬁsioterapeuta exclusiva.Os moradores são acompanhados diariamente pela equipe mul proﬁssional,.tendo
um atendimento quinzenal pela psicologia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional.
A maioria dos moradores frequentam a escola, porém
alguns devido sua limitação recebem atendimento
individual no lar.

Lar Santa Teresinha:
jovens e adultas do sexo feminino, com idade entre 18 a 60
O Lar Santa Terezinha foi o primeiro lar a receber as primei-

anos, com paralisia cerebral e deﬁciência intelectual seve-

ras 18 moradoras do pequeno Cotolengo, sendo assim

ra, algumas com cogni vo preservado e total dependência

desde 1971, deu-se o nome de Santa Terezinha em função
de uma santa chamada Santa das Rosas. Sua capacidade é

de terceiros para cuidados essenciais.
No momento temos 1 moradora que em uso de sonda de

para 40 moradoras, atualmente estamos com o total de

gastrostomia para alimentação, e 60% fazem uso de cadei-

90% de ocupação, o perﬁl das moradoras é composto por

ra de rodas, necessitando de apoio por período integral.
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Para atendimento a essas pessoas o Lar conta com uma
equipe composta por Enfermeira, Auxiliares de enfermagem, cuidadoras e zeladoras. Todas cumprem escala de
trabalho 12 x 36. O Lar possui uma infraestrutura que
oferece às pessoas acolhidas uma sala de procedimentos
de enfermagem, uma sala de recreação com televisão
para cadeirantes, uma sala especial para moradoras que
apresentam grave comprome mento intelectual, sem
domínio de limites, cinco dormitórios cole vos com
banheiros, e 1 banheiro para colaboradores.
As moradoras contam com a equipe Mul disciplinar
aonde tem atendimento individualizados como Fisioterapia, Psicologia, Terapia ocupacional, Fonoaudióloga, Atendimento odontológico e demais a vidades escolares

Lar Maria de Nazaré
Com capacidade para 42 pessoas e 86% do lar ocupado, o
perﬁl dos moradores do lar Maria de Nazaré é composto
por mulheres adultas, com deﬁciência intelectual moderada e severa, paralisia cerebral e comprome mento
neurológico, muitas com boa verbalização. 10% das moradoras necessitam de cadeiras de rodas. Para atendimento
a estas pessoas o Lar conta com enfermeiras, auxiliares de
enfermagem, cuidadoras e zeladoras. Sua infraestrutura
oferece às pessoas acolhidas um hall de entrada; uma sala
de procedimento de enfermagem; uma sala de coordenação administra va; duas salas de estar com televisão,
uma copa com refeitório para refeições das moradoras;
cinco quartos cole vos com banheiros; uma rouparia e
duas salas de aula.

Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione | Relatório Anual | 2016

9

Lar São Francisco:
Com capacidade para 27 pessoas e 100% do lar ocupado, o
perﬁl dos moradores do lar é composto por homens adultos, entre 20 e 40 anos, com paralisia cerebral, múl plas
deﬁciências, comprome mento neurológico grave,
ocasionando diﬁculdade de socialização por conta do alto
grau de comprome mento, sendo totalmente dependentes de suporte para as a vidades básicas. 98% dos acolhidos dependem de cadeiras de rodas. Para atendimento a
estas pessoas o Lar conta com enfermeira, auxiliares de
enfermagem, cuidadoras e zeladoras. Sua infraestrutura
oferece às pessoas acolhidas uma sala de estar ampla com
televisão e acesso ao pá o externo; um refeitório com
copa para realização das refeições dos acolhidos; uma sala
para higiene com banheiro; sete quartos cole vos com
banheiros; uma sala para procedimentos de enfermagem;
um salão de beleza completo compar lhado também com
moradores de outros lares, quando necessário; uma sala
de coordenação, para a vidades administra vas; duas
salas para desenvolvimento de a vidades pedagógico
educa vas; duas rouparias; um banheiro para visitantes e
um banheiro para colaboradores.

Lar Divina Providência:
Com capacidade para 30 pessoas e 75% do lar ocupado, o
perﬁl dos moradores do lar é composto por homens
entre18 a 50 anos, com deﬁciência intelectual severa, com
comprome mento neurológico, dependente para
a v i d a d e s d a V i d a d i á r i a , i n d e p e n d e nte p a ra
deambulação, necessitando de monitoramento
constante. Para atendimento a estas pessoas o lar conta
com enfermeira, auxiliares de enfermagem, cuidadoras e
zeladoras. A ro na dos grandes lares se inicia com a troca
de plantão entre as equipes, sempre às 07h, com repasse

das informações relevantes sobre os moradores. No início
da manhã os moradores são conduzidos para a higiene. É
dada prioridade àqueles moradores com consultas e
exames agendados, seguindo os demais moradores a
mesma ro na para higienização. Realizam estes
procedimentos as cuidadoras, sempre que necessário,
com o auxílio das auxiliares de enfermagem, conduzidos
através da ambulância própria juntamente com
acompanhantes, os que permanecem após a primeira
refeição aguardam receber os atendimentos dos
proﬁssionais de acordo com as agendas nas salas de
atendimentos. A frequência na Escola Especial é assídua.
As principais refeições são realizadas no Lar.
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Acolhimento Casas Lares
Nos grandes lares, anteriormente apresentados, estão
acolhidos a maioria dos moradores do Pequeno
Cotolengo. No entanto, a ins tuição também mantém em
funcionamento as casas lares, projeto realizado há mais de
dez anos e que oferece maiores possibilidades de
desenvolvimento e autonomia para as pessoas acolhidas,
com deﬁciências mais moderadas.

permanente. Possuem bom desenvolvimento no
aprendizado, com verbalização e compreensão
preservada. Necessitam de monitoramento constante, em
especial, quanto às dietas alimentares. Dentre as sete
casas a vas, cinco são femininas
e duas é masculina. Para atendimento a estas pessoas as
casas lares contam com Uma coordenadora, quatorze
cuidadoras, uma enfermeira e cinco auxiliar enfermagem.
A ro na das casas lares difere das ro nas nos grandes
lares, em especial, por conta do maior nível de
independência. Nestas casas os moradores acordam às
sete da manhã para a higiene pessoal e o café da manhã
para que, na sequência, se dirijam aos atendimentos
terapêu cos e/ou a escola.
Destes moradores, 13, além de par ciparem das
a vidades da Escola Pequeno Cotolengo, também são
inseridos no ensino regular fora da ins tuição, através do
EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

Casas Lares:
Com capacidade para sete pessoas em cada casa, sendo
um total de sete casas a vas e 100% das vagas ocupadas,
possui faixa etária que varia entre 10 a 50 anos, com
deﬁciência Intelectual leve e moderada, independência e
autonomia para ações diárias, com boa socialização,
porém necessitando de direcionamentos e orientação
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Medidas preven vas de Cuidados e Controle de
Infecção
As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS),
incluindo as infeções hospitalares, são uma questão
fundamental de segurança do paciente, por estar entre os
eventos adversos mais frequentes associados ao cuidado
assistencial.
Pensando em ofertar a qualidade de vida dos nosso
clientes, foi adotado algumas prá cas preven vas e
ins tuído protocolos que visem a prevenção e controle de
possíveis infecções após os internamentos Hospitalares.
Adotamos a prá ca de coletar de swab de vigilância para
todos os moradores que forem encaminhados para o
hospital e permanecerem mais que 72h fora da ins tuição.
Este morador ao retornar é colocado em precaução Padrão
até resultados dos exames de Swabs.
Na hipótese de resultados posi vos para bactérias
Mul rresistentes adotamos a medida de precaução
especíﬁca, e mantemos em isolamento contato. A equipe
médica preconiza a an bio coproﬁlaxia, e após o
tratamentoé repedido os exames de swabs.
Igualmente importante é a implementação destas
melhores prá cas, por meio de estratégias adequadas
para prover estrutura, processos e resultados que garantam uma assistência segura ao paciente. Para isso cada lar
conta com um quarto especíﬁco para isolamento, e
durante todo o processo mantemos os morador em quarto
individual, seguindo todas norma vas do Controle de
Infecção Hospitalar.

obje vo da comissão é analisar os prontuários de óbitos,
procurando estabelecer anexos entre eventuais falhas e
apontando deﬁciências de equipamentos e/ou de recursos
técnicos, aferindo os procedimentos e condutas proﬁssionais realizadas, sempre no intuito de buscar um melhor
padrão de atendimento. E Promover vigilância con nua
dos relatórios/atestados de óbitos, bem como avaliação
das informações e preenchimento correto dos atestados
de óbitos.
Ÿ Indicadores de risco individualizados, e preconização
dos cuidados especíﬁcos.
Ÿ Pensando num método eﬁcaz para prevenir os
incidentes adverso, foi ins tuído indicadores de risco
individualizados, onde cada morador foi avaliado individualmente conforme seu estado clinico, e iden ﬁcado
possíveis fatores agravantes possíveis ocorrer os incidentes. Com base nisto foi realizado um plano terapêu co de
cuidados e prevenção. Este indicador ﬁca na cabeceira do
leito, de acesso fácil para qualquer proﬁssional visualizar.

Paciente: ADRIANA
Data de Nasc: XX/XX/XXXX
Nome da Mãe:

Moradora natural de Curi ba PR, fui ins tunacionalizado em
31/08/1998, com o diagnós co de Retardo Mental, Retardo na
Aquisiçao da Linguagem, alimenta-se por sonda de gastrostomia.

Comissão de Cura vo
Com o obje vo de padronizar os cura vos u lizados na
prevenção e tratamento de lesões, a ins tuição implantou
a Comissão de Cura vos. Esta comissão é elaborada
conforme protocolos especíﬁcos, é composta por Médicos
Enfermeiros, nutricionistas, farmacêu co. A Comissão tem
como base de atuação a prevenção e tratamento de
feridas. Acompanhando os pacientes portadores de lesões
crônicas, capacitando os proﬁssionais e padronizando os
cura vos de forma especíﬁca e direcionada, visando a
qualidade da assistência. É importante enfa zar que a
comissão tem como foco principal a prevenção, pois não
temos índices de desenvolvimento de úlceras por pressão
na ins tuição.

Indicadores de Risco

Broncoaspiração

ŸManter a cabeçeira elevada durante a dieta.
ŸPausar a dieta durante a realização dos procedimetos de 30° a 45°.
ŸObservar sinais de tolerancia, vomito e distençao abdominal,
ŸRealizar nebulização sempre que houver necessidade e orientação

médica.

Ulcera por
pressão

Queda

ŸPosicionar na cadeira de roda após o banho.
ŸIntercalando entre tatame e cama.
ŸRealizar medidas de conforto e proteção conforme necessidade do

morador.
ŸRealizar massagem e hidratação da pele

ŸManter grades da cama elevada.
ŸManter posicionamento correto na cadeira de rodas .
ŸU lizar as faixas de proteção corretas para mobilização;
ŸManter cama e cadeiras com rodas travadas

Comissão de Óbitos
Foi implantado a Comissão de óbitos na ins tuição no mês
de junho 2016. Fazem parte da Comissão de óbitosdois
médicos, 3 Enfermeiros e 1 Assistente Social. O Principal

Erro de
medicação

ŸConferir a prescriçao médica.
ŸRealizar a conferência dos 9 certos das medicações.
ŸQualquer duvida chamar supervição

Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione | Relatório Anual | 2016

12

Car lha Paciente Seguro
A enfermagem é uma proﬁssão que tem um papel
importante na busca constante em promover o bem estar
do ser humano, considerando sua liberdade, unicidade e
dignidade, atuando na promoção da saúde, prevenção de
enfermidades, no transcurso de doenças e agravos, nas
incapacidades e no processo de morrer.
A Car lha do Paciente Seguro cons tui-se na criação de um
documento que aponta situações de risco e descreve as
estratégias e ações deﬁnidas pelo serviço prestado para a
gestão de risco visando à prevenção de incidentes.
A segurança do paciente é tema de fundamental importância e inﬂuência diretamente na qualidade da assistência. A
enfermagem está envolvida nesse processo como promotora de ações de segurança por meio de suas prá cas de
cuidado. A implantação da Car lha deve reduzir a
probabilidade de ocorrência de acidentes resultantes da
exposição aos cuidados em saúde, devendo ser focado na
melhoria con nua dos processos de cuidado e do uso de
tecnologias da saúde, na disseminação sistemá ca da
cultura de segurança, na ar culação e integração dos
processos de gestão de risco e na garan a das boas
prá cas de funcionamento do cuidado prestado

Pintura do Cavalo
U lizando como recurso uma a vidade lúdica, os
moradores durante dois dias veram contato com o
animal, proporcionado es mulação sensorial e percep va,
trocas de emoções, interação social, coordenação motora
global, destreza, alongamento de MMSS e ajustes posturais.

Colônias de férias
Anualmente, no período das férias escolares, em janeiro e
fevereiro, e mês de Julho a equipe técnica (Terapeutas
Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos,
Psicólogos e Serviço Social) com muita dedicação prepara
a vidades lúdicas e diferenciadas preferencialmente em
ambientes abertos, variados e cuidadosamente organizados, envolvendo terapia, alegria e muita diversão, diminuindo os momentos ociosos.
As a vidades lúdicas têm diversos bene cios para o
morador, proporcionando a socialização, es mulação
sensorial, autoes ma, lazer, motricidade, desenvolvendo a
cria vidade, imaginação, autocuidado e alivia as diﬁculdades emocionais e sen mentos agressivos.

Gincana/ circuito de a vidades: Dança da cadeira,
batata quente, basquete, vôlei, futebol.
Os moradores de todos os lares par ciparam e interagiram
de acordo com suas capacidades funcionais. Essas
a vidades permi ram o es mulo as habilidades motoras
de MMSS e MMII, coordenação visomotora, visoespacial e
integração bimanual; incen vou a noção de equilíbrio
está co e dinâmico; es mulou a troca de relações
interpessoais e comunicação.

Fizeram parte da colônia de férias a vidades como:

Piscina
Teve o intuito de proporcionar uma experiência de lazer
pica de verão aos cadeirantes e também uma experiência
única de es mulação sensorial, incen vou a noção de
esquema e imagem corporal, bem como a interação social
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Cachorro
Durante uma tarde a equipe da Bella Guia, trouxe 3 cães de
diferentes portes, adestrados para realizar esse trabalho
terapêu co, sendo afetuosos e calmos, proporcionando
alegria e diferentes emoções nos moradores. O contato
com os cães, permi u a troca de afetos de maneira
recíproca, possibilitou o es mulo tá l, propriocep vo e
visual. Ao guiar os cães os moradores sen ram-se
empoderados, sa sfeitos e animados.u a troca de relações
interpessoais e comunicação.

facilitou o processo de envolvimento e compreensão da
história, es mulando as habilidades cogni vas e
percep vas.

Praia

Cinema
Todos os moradores do Pequeno Cotolengo aproveitaram
de uma sessão especial de cinema em casa, com direito a
pipoca, refrigerante e vitamina. Em ambiente diferenciado, preparado para a a vidade, mesmo os moradores com
diﬁculdades de interação puderam vivenciar uma
experiência visual e audi va de lazer.

No verão os moradores do Pequeno Cotolengo também
puderam ir à praia. A ins tuição mantêm uma casa no
litoral do Paraná no Balneário de Santa Terezinha. Grupos
de meninas e meninos se revezam para maior aproveitamento do local. Essa a vidade é esperada ansiosamente
pelos moradores, por proporcionar o sen mento de férias,
pela interação social com a população local, pelo cardápio
especial e principalmente pelo contato com o mar, areia e
sol.

Bexiga de água

Contação de histórias
O ins tuto História Viva, presenteou os moradores de
todos os lares com 2 histórias lúdicas que envolveram os
moradores em um mundo de fantasia e faz de conta. Os
contadores de história u lizaram de recursos visuais
(bichos de pelúcia, fantoches, adereços e ﬁguras), que

Durante duas tardes de sol, foi realizado uma a vidade
lúdica envolvendo os moradores, proporcionando
interação social, aliviando o calor com um momento de
descontração e animação. Junto com a brincadeira
trabalhou-se mobilização ar cular de MMSS e MMII,
es mulação sensorial audi va, visual e de linguagem.
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ﬁnalização do desﬁle os moradores escolhidos receberam
premiações pela sua par cipação.

Circo

Dia da Beleza
A a vidade foi realizada com as moradoras do Pequeno
Cotolengo, com direito a ntura de cabelos, manicure e
pedicure, tendo como obje vo a autoes ma e es mulo do
autocuidado. Foi um momento de muita alegria e o
engajamento das meninas na proposta foi espetacular.
Proporcionou es mulação de linguagem, comunicação e
empoderamento sobre suas preferências.

O circo Zanche ni proporcionou um espetáculo par cular
e único para alguns moradores do Pequeno Cotolengo. Os
moradores sen ram-se entusiasmados com as apresentações de contorcionismo, trapezistas, dançarinas, malabaristas, equilibristas, se diver ram e riram muito com os
palhaços e impressionaram-se com globo da morte. Essa
a vidade de lazer es mulou a interação social, entre eles e
com os apresentadores, e possibilitou novas sensações
visuais e audi vas.

Pizza

Desﬁle miss e mister
Os moradores dos lares foram produzidos pela equipe
técnica com várias fantasias, acessórios e penteados.
Proporcionando a autoes ma, compe vidade,
integração com outros lares. Os moradores foram avaliados através de jurados, convidados pela equipe, dentro da

A pizzaria Dom Capone disponibilizou diversas pizzas,
dentre elas de calabresa, napolitana, frango com catupiry e
quatro queijos, além dos refrigerantes. Esse alimento
diferenciado e delicioso em conjunto a uma banda de
rocky transformou a noite do dia 08/02/2017 em uma
experiência única e especial. A a vidade de lazer proporcionou a interação social, com uma boa música, boa comida
e em boas companhias, ﬁnalizou-se a colônia de férias.

proposta julgou-se caracterís cas como: carisma, es lo,
simpa a, beleza, interação com o público. Após a
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Saúde
Na área da saúde, o Pequeno Cotolengo conta com
12Especialidades, todas para atendimento exclusivo para
os nossos moradores. Sendo 64.946 mil anual. Conﬁra o
número de atendimentos realizados:

Especialidades

Atendimentos 2016

Clinica Geral

222

Enfermeiros

Psiquiatria

833

Neurologia

509

A equipe de enfermeiros é composta por 10 enfermeiros e
01 Coordenadora de Enfermagem que tem responsabilidade Técnica e realiza toda a parte administra va e gerenciamento de conﬂitos, gestão de pessoas, dimensionamento
de equipe. Os Enfermeiros são divididos da seguinte
forma: 2 Enfermeiros supervisores com carga horária de 8
horas, 4 Enfermeiros escala 12x36 diurno e 4 Enfermeiros
com escala 12 x 36 Noturno.
Funções e atribuições:

Nutrição

2880

Fonoaudiologia

5345

Terapia Ocupacional

4948

Psicologia

6355

Fisioterapia

11040

Equoterapia

2620

Enfermagem

23122

Atendimento Odontológico

154

Serviço Social

4696

Farmácia

2140

Serviço Médico
No Pequeno Cotolengo Paranaense, o nosso quadro de
Médicos é composto por:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

01 Médica Clínica;
01 Neurologista;
01 Psiquiatra.

Estes proﬁssionais avaliam diariamente os moradores.
Passam visitas nos lares ou fazem atendimentos individuais no consultório, prescrevem, evoluem os prontuários
médicos, solicitam exames, encaminham para consultas
especializadas ou internamento se necessário. Também
par cipam das reuniões da Equipe Técnica semanalmente
para discussão de casos.

Prestar atendimento em emergência e urgência
Realizar procedimentos especíﬁcos como troca de
traqueostomia, troca de gastrostomia;
Ÿ Realizar escalas (a vidades, hospital, remanejamentos);
Ÿ Par cipação em reuniões equipe mul disciplinar
semanalmente;
Ÿ Realizar evoluções;
Ÿ Realizar visita hospitalar;
Ÿ Supervisionar os lares diariamente,
Ÿ Supervisionar equipe de enfermagem do seu setor
(auxiliares de enfermagem e cuidadoras)
Ÿ Controle de materiais e solicitações;
Ÿ Avaliação de morador e encaminhamentos;
Ÿ Acompanhamento dos moradores em escola e
a vidades diárias;
Ministrar palestras (PEC) e reuniões com a equipe;
Dentre as funções desempenhadas pelos enfermeiros
citadas acima, é priorizado o atendimento humanizado
com o obje vo de garan r a integridade e a qualidade de
vida dos moradores, fazendo esse acompanhamento
diariamente avaliando assim as evoluções e buscando
melhorias no atendimento.
Ÿ
Ÿ
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A terapia ocupacional u liza como recurso terapêu co as
a vidades diárias (ocupações), com obje vo de melhorar
ou possibilitar a par cipação em papéis, hábitos e ro nas
nos diferentes contextos e ambientes como a casa, escola,
ambiente de trabalho e comunidade.
Os proﬁssionais u lizam os conhecimentos sobre a pessoa,
seu envolvimento em ocupações e o contexto em que se
insere para realizar o processo de intervenção. Também
visam a melhora nas habilidades motoras, cogni vas,
perceptuais, levando em consideração as funções e
estrutura do corpo, valores, crenças e espiritualidade.
Assim buscam aprimorar a capacidade funcional e
potencialidades a ngindo uma par cipação mais
autônoma e independente. U liza-se como recurso
tecnologia assis va, adaptações e modiﬁcações do
ambiente/objetos, facilitando o processo de realização das
a vidades.
O serviço de terapia ocupacional no Pequeno Cotolengo
visa a habilitação, reabilitação e promoção do bem estar e
da saúde dos moradores. Busca-se compreender as
limitações e comprome mentos, sicos, emocionais ou
intelectuais, criando estratégias e recursos para resolução
dos problemas diários. Os moradores são es mulados a
realizar as a vidades, mesmo com suas limitações, ao
invés de outros proﬁssionais realiza-las por eles, pois isto
pode inﬂuenciar na perda da função e habilidades. E
aqueles que pelas suas condições sicas, emocionais e
cogni vas, não são capazes de realizar as a vidades são
es mulados a par cipar a vamente, de acordo com sua
capacidade funcional. Busca-se assim a interação e
par cipação social com a vidades signiﬁca vas, lúdicas e
de lazer.

oe
Son anso
c
Des

PSICOLOGIA
A Psicologia atua realizando atendimentos diários de
pacientes cadastrados no SUS, promovendo a qualidade
de vida de moradores e funcionários através de ações no
setor e em conjunto com outros setores da ins tuição.
Esses atendimentos englobam aspectos emocionais,
sociais e as relações inter-pessoais em um contexto biopsico-social. Os atendimentos são realizados em ambiente
adequado, proporcionando aos moradores momentos de
interação, aprimoramento de habilidades sociais, diferentes formas de expressão, integração social, adequação de
comportamentos, melhoria da auto-imagem, valorização
de si própria e maior vivência em grupo. Os proﬁssionais de
psicologia acompanham visitas familiares, a vidades
externas, orientam alunos em sala de aula, bem como
oferece suporte técnico aos professores/alunos e discussão de casos clínicos em reunião da equipe técnica.
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FONOAUDIOLOGIA
A Fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de
estudo as funções neurovegeta vas (mas gação,
deglu ção e respiração), comunicação humana (linguagem oral, escrita, aspectos relacionados a audição).
A atuação dos proﬁssionais dessa área busca pesquisar,
prevenir e tratar da saúde fonoaudiológica.
O fonoaudiólogo(a) no Pequeno Cotolengo realiza
atendimentos aos moradores acolhidos promovendo:
cuidados para uma alimentação segura; es mulação de
habilidades comunica vas visando manutenção,
aprimoramento e ampliação de linguagem oral, escrita,
expressiva e recep va; solicitação de exames complementares; São realizados treinamentos, palestras e orientações
aos colaboradores para haver uma o mização e maior
conhecimento da importância da saúde fonoaudiológica
dos moradores.

A técnica exige a par cipação do corpo inteiro, de todos os
músculos e de todas as ar culações. Durante toda a
a vidade a terapeuta também es mula a autoconﬁança,
autoes ma, fala, linguagem, es mulação tá l,
lateralidade, cor, organização e orientação espacial e
temporal e memória.
São indicados para equoterapia pacientescom compromementos motores, problemas neurológicos, ortopédicos,
posturais; comprome mentos mentais, comprome mentos sociais, distúrbios de comportamento, comprome mentos emocionais, deﬁciência visual, deﬁciência audi va
e stress. São contraindicados
pacientes com escoliose acentuada, crise convulsiva,
hidrocefalia, osteoporose, luxação de quadril e hipertensão arterial.

EQUOTERAPIA

FISIOTERAPIA

É um método terapêu co e educacional, que u liza o
cavalo como forma de tratamento e proporciona uma
alterna va diferenciada para os moradores do pequeno
Cotolengo. Hoje a ins tuição dispõe de quatro animais
para realização desta a vidade.
O movimento rítmico, preciso e tridimensional do cavalo,
que ao caminhar se desloca para (frente / traz), para os
lados e para (cima / baixo), pode ser comparado com a
ação da pelve humana no andar, permi ndo a todo
instante entradas sensoriais em forma de propriocepção
profunda, es mulações ves bular, olfa va, visual e
audi va. Esses movimentos provocam um deslocamento
do centro gravitacional do pra cante, desenvolvendo o
equilíbrio, a normalização do tônus, controle postural,
coordenação motora, redução de espasmos, respiração, e
informações propriocep vas, es mulando não apenas o
funcionamento de ângulos ar culares, como o de
músculos e circulação sanguínea.

A Fisioterapiano Pequeno Cotolengo tem por obje vo
proporcionar aos moradores fortalecimento da musculatura debilitada, alongamento da musculatura encurtada,
dissociações de cinturas escapular e pélvica, adequação da
postura na cadeira de rodas e no leito, inibições de padrões
patológicos, prevenção de deformidades, es mulo e
treino de marcha, equilíbrio está co e dinâmico, coordenação motora, motricidade ﬁna e grossa, prevenção de
complicações respiratórias, evitando as internações e
sempre que necessário acompanhamento do paciente ao
especialista, como por exemplo ao ortopedista.Também
ministrar palestras semestralmente para os funcionários
sobre a importância da ﬁsioterapia dentro da ins tuição e
possibilitar assim uma comunicação mais acessível,
demonstrar a importância da manutenção e compra de
cadeiras de rodas, orientar sobre as transferências
realizadas com o morador de forma segura.
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dietas via oral; atentar para sinais e sintomas dos moradores e comunicar o Auxiliar de Enfermagem e a Enfermeira
do plantão; acompanhare ﬁcar com o morador internados
em hospitais; organizar o posto de enfermagem e proceder
com as desinfecções das super cies e organizar o
ambiente de trabalho mantendo tudo em ordem, limpo e
arrumado.

Auxiliares de Enfermagem
O auxiliares de enfermagem possuem como atribuições:
passar e receber plantão; conferir as medicações na
farmácia, preparar as medicações e administrar medicações nos moradores; realizar anotações e evoluções de
enfermagem dos moradores nos livros e nas planilhas;
realizar medidas de higiene e conforto dos pacientes
ajudar nos banhos e na alimentação; aspirar traqueostomia, lavar intermediária da traqueostomia, trocar cadarço
da traqueostomia; instalar as dietas em sonda gástrica e
controlar o gotejamento nas bombas infusoras; realizar
todos os procedimentos técnicos referentes à função de
auxiliar de enfermagem; realizar, controlar e anotar sinais
vitais; observar sinais e sintomascomunicar a enfermeira;
organizar posto de enfermagem, passar álcool 70% e
Fazer as desinfecções das super cies e bancadas; realizar
cura vos sempre com a orientação da enfermeira do
plantão; auxiliar o médico e a enfermeira nos procedimentos e emergências; acompanhar moradores no hospital e
ﬁcar no hospital em caso de internamentos mais complexos.

Nutrição
A especialidade de nutrição busca avaliar, diagnos car e
acompanhar o estado nutricional de todos os moradores
da ins tuição; prescrever as dietas dos moradores e uso de
nutrição enteral via gastrostomia e acompanhar diariamente a presença de intercorrências; prescrever suplementações via oral para os moradores que forem diagnoscados com a presença de risco nutricional; prescrever
dietas especiais para moradores em situações alimentares
diferenciadas, como diabetes, intolerância a lactose,
intolerância ao glúten e outras; acompanhar e orientar
estagiários curriculares, bem como visitas e a vidades
externas; supervisionar a produção de dietas dosmoradores e colaboradores; acompanhar os moradores em
consultas e exames especíﬁcos; oferecer suporte técnico
para funcionários da ins tuição; e discu r casos clínicos
em reunião de equipe técnica. Responde também pelo
lactário e pela cozinha industrial.

Cuidadoras
Fortalecem o suporte ao trabalho, as cuidadoras além de
realizar medidas de higiene e conforto nos moradores, são
responsáveis por: ves r os moradores, arrumá-los para
eventos eacompanhá-los; fornecer os alimento e dar as
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Farmácia
A Farmácia tem par cipação estratégica na elaboração de
uma polí ca de uso racional de medicamentos, visando a
melhoria e a garan a da qualidade da farmacoterapia,
diminuição da morbi-mortalidade e redução de custos
para o estabelecimento, com prá cas farmacêu cas
direcionadas ao morador.
Também, realiza a promoção de suporte técnico junto à
equipe de saúde, na análise da prescrição, no monitoramento do tratamento e do quadro clínico dos moradores,
através de ferramentas das prá cas da Farmácia Clínica.
Todos os medicamentos da ins tuição passam por uma
avaliação farmacêu ca e são administrados aos nossos

moradores com total segurança, eﬁcácia e qualidade
medicamentosa. Os medicamentos dispensados são
preparados individualmente, atendendo as boas prá cas
de dispensação e manipulação, sempre contemplando a
prescrição eletrônica.
Também, contribui para o desenvolvimento cien ﬁco,
é co, social e econômico. Par cipa de programas de
a vidades e processos de integração da ins tuição, assim
como prá cas de desenvolvimento de sistemas de
informações sobre os medicamentos. Planeja e executa
melhorias de processos, par cularmente nas suas áreas de
competência. Desempenha instruções sobre a u lização
dos medicamentos, u lizados na ins tuição para toda a
equipe mul proﬁssional. Aplicam-se sistemas de garan a
da qualidade, demostrando evidências através dos ciclos
de melhoria. Realiza avaliação econômica de produtos e
processos para o mização das relações custo-bene cio.
Labora com execuções de sistemas de informações
baseados nos indicadores, assim como par cipação nas
a vidades de ensino e pesquisa.

Cursos para toda equipe Mul proﬁssional através da
Captação de Recurso via PRONAs Horizontes foi aprovado
5 cursos, sendo eles: Cuidados Palia vos, Crise convulsiva,
Humanização, CIF, e curso de Cuidadores, visandoassim
ofertar aos nosso moradores melhor qualidade de vida, e o
atendimento Humanizado.Dentre esses dois já ﬁnalizados,
sendo eles.
Ÿ Crise Convulsiva: Foi realizado nos mês de novembro/
Dezembro 2016, com carga horaria total de 16 horas. O
público alvo foi a equipe mul disciplinar e de Enfermagem.
Ÿ Número de pessoas capacitadas com o curso:20
pessoas
Número de pessoas capacitadas para replicação:20
pessoas
Ÿ Curso Cuidados Palia vos: Foi realizado nos mês de
Abril/Maio2016, com carga horaria total de 40 horas, com
carga horária de 3 horas dia. O público alvo foi a equipe
mul disciplinar e Enfermagem. Número de pessoas
capacitadas com o curso:24 pessoas. Número de pessoas
capacitadas para replicação:24 pessoas
Através de outros projetos foi possível realizar mais dois
cursos: SNOEZELE, E PEDIASUIT
Ÿ SNOEZELEN/MSE: Algumas proﬁssionais da equipe
técnica, dentre elas uma terapeuta ocupacional, psicóloga,
ﬁsioterapeuta e fonoaudiologa, realizaram uma capacitação sobre o método Snoezelen/MSE na AMCIPCuri ba/Paraná.
O Snozelen é um conceito mul funcional em ambiente
interno, criado para oferecer es mulos que despertam,
liberam e a vam as diferentes áreas da percepção, visando
a es mulação basal para pessoas portadoras de danos
neurológicos. Permite ao ser humano aprender a responder pelos sen dos o seu envolvimento com o meio.
Visa oferecer um ambiente que gere efeitos relaxantes,
calmantes e intera vos e, ao mesmo tempo, que a vem as
diferentes áreas da percepção, fornecendo poderosa
forma de es mulação sensorial para os moradores do
Pequeno Cotolengo.
A sala necessária para realizar a proposta está em processo
de construção, e obje va atender os moradores com uma
equipe mul proﬁssional e capacitada.

CURSOS DE CAPACITAÇÕES E APERFEIÇOAMENTOS
Uma das medidas adotadas para cumprir o nosso planejamento estratégico, ao longo do ano foi a realização de
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PEDIASUIT
Hoje a ins tuição está montando através de um projeto a
sala do PediaSuit, uma terapia intensiva que irá beneﬁciar
nossos moradores com algum distúrbio neurológico, como
paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento motor
normal, lesões traumá cas cerebrais, au smo e outras

condições que afetam as funções motoras e cogni vas.
É uma órtese (roupa terapêu ca) que tem como base um
programa de exercícios especíﬁcos e intensivos, trabalha a
eliminação de reﬂexos patológicos e o estabelecimento de
novos padrões de movimentos corretos e funcionais.
Na terapia é u lizado uma roupa terapêu ca que
chamamos de macacão onde proporciona uma propriocepção e promove uma adequação postural, alinhando o

corpo o mais próximo do normal, buscando com isso a
normalização do tônus muscular, do sistema ves bular e
de funções sensoriais. A gaiola (Spider) junto com as
cordas elás cas é a complementação do PediaSuit aonde
nos possibilita realizar movimentos e posturas neuroevolu vas que na ﬁsioterapia convencional não nos
possibilita.
O PediaSuit foi criado pelo Leonardo de Oliveira, na
Flórida- EUA, o protocolo tem como bene cios terapêu cos aumento da densidade mineral óssea, força muscular,

propriocepção, equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal, normalização de tônus, alinhamento corporal
e principalmente a qualidade de vida dos nossos moradores.

Serviço de Lavanderia
A lavanderia é um dos serviços de apoio ao atendimento
dos nossos moradores, sendo responsável pelo processamento das roupas e distribuição das mesma em perfeitas
condições de higiene e conservação.
No começo era uma área de 50m² construída, com oito
tanques de cimento e esfregadoras em madeiras suﬁciente
para lavar as roupas das primeiras moradoras. Logo o
número de moradoras foi aumentando e a necessidade de
atender a demanda fez com que a ins tuição busca-se
novas parcerias para aquisição de novas máquinas.
Atualmente o setor conta com 4 máquinas industriais, e
uma equipe de 9 pessoas que cumprem escala 12x36
período diurno. Cada equipe de trabalho tem uma
demanda diariamente de 1.200,00 quilos de roupas para
serem processadas. Também temos uma supervisora que
é responsável pela gestão dos processos internos do setor,
buscando sempre atender as normas e diretrizes vigentes
para os processos de lavanderia. Todos os dias pela manhã
após a coleta da roupa nos lares, é feito a separação por
sujidade, cores, pesagem. Após este processo manual a
roupa é colocada nas extratoras que fazem todo processo
de higienização e centrifugação. Após são transferidas
para as secadoras, após o processo de secagem são
separadas por lares, e dobradas. Sendo entregue nos lares
todos os dias no período da tarde.

Hotelaria
Hoje nossa ins tuição conta com mais esse serviço que
visa o conforto e qualidade através da junção de dois que
estão ligados diretamente ao atendimento aos moradores
sendo eles lavanderia e rouparia.
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O setor é responsável pela seleção e separação das roupas
que chegam de doação, assim como fazer toda a iden ﬁcação dos enxovais que são confeccionados na ins tuição.
Estes enxovais são guardados no setor de hotelaria e
entregues conforme as estações do ano. As reposições das
peças sem condições de uso, é feita diariamente pelo setor
de lavanderia que ao fazer o processo da lavagem das
roupas já seleciona as que estão sem condições de uso,
para serem descartadas. E automa camente já fazem a
reposição das mesmas.

peças no geral. Foi confeccionado 177.000 unidades de
fraldas geriátricas, e consumidas 171.000 unidades.
A casa de fraldas tem como obje vo fabricar fraldas
geriátricas descartáveis com custo reduzido para melhor
atender as necessidades e par cularidades dos moradores
do Pequeno Cotolengo. A casa de costura se aplica ao
atendimento as necessidades com a confecção, reformas,
adaptações, bordados, e confecções de peças e acessórios
em geral conforme a demanda da ins tuição.

Higienização
A equipe de higienização é um fator importante no
processo de reabilitação e manutenção da vida. Pois ela é
responsável em manter todos os ambientes limpos e livres
de contaminação através da limpeza constante. Está
equipe é especializada, capacitada para realizar os
processos de limpeza seguindo normas e ro nas padrões
adotadas para o processo de desinfecção e descontaminação dos ambientes. Atualmente contamos com uma
equipe de 16 colaboradoras, e uma supervisora.

QUANTIFICAÇÃO CASA DE COSTURA /2016
CONCERTOS DE ROUPAS
CONFECÇÃO ENXOVAL DE INVERNO

964

CONFECÇÃO DE UNIFORMES DAS
ATENDENTES

501

CONFECÇÃO JALECOS ATENDENTES

423

CONFECÇAO ENXOVAL DE VERAO
PANOS DE PRATO DO CHURRASCO
AVENTAIS PARA O CHURRASCO
CONFECÇAO DE ROUPA DE CAMA E BANHO

CASA DOS VOLUNTARIOS
A casa dos voluntários tem atendimento de segunda a
quinta das 8:00 as 17:00 com voluntários, e na sexta feira
para atendimento geral casa.
Hoje contamos com uma funcionária supervisora do setor,
e com 110 voluntários. Em 2016 o setor produziu 8.460

1.622

1058
90
319
2.622

UNIFORMES ADPTADOS PEÇAS

60

SACOLAS REAPROVEITAVEIS EXERCICIOS PARA
APRENDIZADO

60

TOUCAS PARA CHURRASCO LAVAVEIS

200

TOUCA UAN REDINHA

360

BORDADOS EXTRAS PEÇAS

460

TOTAL
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Escola Especial
A Escola Pequeno Cotolengo - Educação Infan l e Ensino

Meta: desenvolvimento do estudante/morador

Fundamental na Modalidade de Educação Especial, tem
por ﬁnalidade prestar atendimento especializado ao mora-

Áreas de conhecimento e níveis pedagógicos

dor do Pequeno Cotolengo que apresentem Deﬁciência
Intelectual e/ou Deﬁciência Múl pla (deﬁciência visual,

A Escola Pequeno Cotolengo acredita que a educação é dos

deﬁciência audi va, deﬁciência sica e/ou associadas).

principais instrumentos de formação do cidadão, sendo
esta entendida como a concre zação dos direitos que

A Escola atende diariamente 196 estudantes. Destes 196,

permitem ao individuo a real inserção na sociedade. Ver a

39 estudantes são atendidos em período integral, totali-

educação, nessa perspec va, é entender que direitos

zando 236 atendimentos diários em sala de aula. A escola

humanos e cidadania signiﬁcam prá ca de vida em todas

também se responsabiliza pelo acompanhamento de 18

as instâncias do convívio social, isto é na família, na escola,

moradores no ensino regular, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e 06 moradores em outras escolas

na comunidade, na igreja, no conjunto da sociedade.
Para que o estudante se desenvolva, é necessário conhecer

na modalidade de educação especial, totalizando 24 estu-

as caracterís cas de cada faixa etária bem como o desen-

dantes estudando em escolas fora a estrutura do Pequeno

volvimento cogni vo, motor, sócio-afe vo-emocional e

Cotolengo. A escola conta com proﬁssionais especializados

oportunizar a vidades de cunho pedagógico, acadêmico e

em educação especial e na área técnica de formação. O seu
funcionamento é estabelecido pelo Calendário Anual,

ocupacionais façam parte do planejamento.
Como também desenvolver a vidades de cunho peda-

seguindo as diretrizes e aprovado pela SEED. Para execução

gógico, acadêmico e unidade ocupacional: qualidade de

das a vidades é man do convênio com a Secretaria

vida e proﬁssionalização por meio da construção de um

Municipal de Educação Curi ba (SME) e com a Secretaria

Plano de trabalho Docente que atendam às necessida-

de Estado de Educação do Paraná (SEED), por meio do Con-

des e as possibilidades de aprendizado de cada estudan-

vênio de Cooperação Técnica e Financeira, através da ces-

te e que extrapolem as expecta vas de interação e

são de professores e proﬁssionais.

vivência das a vidades propostas,

Horário:

Manhã -7:25 as 11:55
intervalo dirigido de 15 minutos
Tarde – 13:00 as 17:25
intervalo dirigido de 15 minutos
Obje vo:
Valorizar as capacidades dos estudantes e es mular a
aprendizagem por meio de a vidades pedagógicas e
acadêmicas que desenvolvam suas potencialidades no
contexto sócio, cultural e polí co.
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u lizando os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica

Pedagógica Curricular da Escola, englobando a área do

Curricular e das Área do Desenvolvimento Humano.

conhecimento como da área do desenvolvimento nas
modalidades de Educação Infan l e Ensino Fundamental

Entende-se por a vidades pedagógicas o desenvolvimento

respeitando idade cronológica e o potencial de aprendiza-

de conteúdos permeados pela interação, compreensão e

do. Desta forma, as áreas de conhecimento a serem traba-

vivência do estudante es mulando sua par cipação em

lhadas são:

todos as etapas da a vidade.
Língua Portuguesa
(linguagem oral/ linguagem escrita)
Matemá ca
Estudos da Sociedade e natureza:
Geograﬁa, História e Ciências
Educação Física
Arte

Entende-se por a vidades acadêmicas todas aquelas que
visem a compreensão dos pré- requisitos para leitura e
escrita como também conceitos lógicos matemá cos
visando sua alfabe zação.
Entende-se por unidade ocupacional: qualidade de vida e
proﬁssionalização a vidades que visem proporcionar
condições de vivências e experiências de situações que

Complementarmente às áreas de conhecimentos, as áreas

ofereçam bem-estar sico, mental e ocupacional, possibili-

do Currículo Funcional a serem trabalhadas são:

tando a realização pessoal, o exercício da cidadania e o
desenvolvimento da autonomia e de independência.
Respeitar o desenvolvimento deste estudante implica em
os professores elaborarem um Plano de Trabalho Docente
(PTD) que atenda de fato os aspectos essenciais, na busca
de sua inclusão, autonomia, aprendizado e superação de
limites, respeitando as caracterís cas das faixas etárias e
os aspectos do desenvolvimento, e promover o desenvolvimento das habilidades, onde as a vidades devem levar em

Área Motora
(imagem e esquema corporal; dominância lateral e lateralidade; estruturação e organização espacial; estruturação e
organização temporal; tônus, postura e equilíbrio; coordenação dinâmica manual)

Área Cogni va
(sensação; percepção visual, audi va e tá l; atenção;
memória; raciocínio)

consideração a organização do tempo, do espaço e dos

Área Afe va

materiais em função das caracterís cas de cada estudante.

Emocional.

Os conteúdos a serem desenvolvidos constam na Proposta
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Diante disso, escola tem como principal caracterís ca uma

Turno: Manhã

função pedagógica e acadêmica que se concre za no
âmbito escolar e da comunidade do Pequeno Cotolengo,

3 salas de aula pedagógico I – 3 salas de unidade ocupacio-

por meio de organização de situações de aprendizagens

nal: Saúde e bem estar

es muladoras permi ndo que o estudante aprenda de
forma sistemá ca, prazerosa, afe va e lúdica, promovendo

4 salas de aula pedagógico II – 4 salas de unidade ocupaci-

suas competências, considerando seus conhecimentos

onal: Qualidade de vida

pré-adquiridos para que se trabalhem suas possibilidades
e diﬁculdades de aprendizagem, de acordo com os planeja-

3 salas de aula pedagógico III - 3 salas de unidade ocupacio-

mentos. Estes planejamentos seguem diferentes níveis:

nal: Esté ca e beleza

· Pedagógico I: a vidades que es mulem as sensações

1 sala de aula pedagógico IV -1 sala de unidade ocupacio-

corporais. Des na-se a pessoas que estejam na fase da

nal: Comunicação e Artesanato

comunicação, linguagem e socialização e conceitos bási1 sala de aula pedagógico V - 1 sala de unidade ocupacio-

cos.

nal: Culinária
· Pedagógico II: a vidades para as pessoas que já iniciaram
um processo de iden ﬁcação pessoal e social buscando o

Turno: Tarde

aprimoramento das condutas de relação com o outro, u lizando expressões verbais e não-verbais, percebendo o

3 salas de aula pedagógico I - 3 salas de unidade ocupacional: Saúde e bem estar

mundo a sua volta.
· Pedagógico III: des nado às pessoas que já se percebem
enquanto indivíduos, interagindo, demonstrando capacidade de independência para as a vidades de vida diária,
com supervisão.

4 salas de aula pedagógico II - 4 salas de unidade ocupacional: Qualidade de vida
3 salas de aula pedagógico III - 3 salas de unidade ocupacional: Esté ca e beleza

· Pedagógico IV: a vidades de cunho laboral que promovam a independência, autonomia dos estudantes inseridos
nesta etapa. Par cipam deste pedagógico estudantes
inseridos nas oﬁcinas.

1 sala de aula pedagógico IV - 1 sala de unidade ocupacional: Comunicação e Artesanato
1 sala de aula pedagógico V - 1 sala de unidade ocupacio-

· Pedagógico V: a vidades des nadas aos estudantes que
desenvolveram a consciência corporal, espacial, temporal,
iden ﬁcando e compreendendo que existem símbolos,
apresentando os pré-requisitos para a compreensão da

nal: Culinária
Totalizando 47.200 atendimentos diários em sala de aula
no ano le vo de 2016.

leitura e escrita. Os estudantes inseridos nesta etapa frequentam a Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal Padre João Cruciani no período da noite.
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de 1 mês, ao termino do curso receberão cer ﬁcado e será

Situações de aprendizagem

apresentado os novos par cipantes do projeto.
Dentre as principais situações de aprendizagem desenvolvidas pela Escola Pequeno Cotolengo durante o ano de
2016, pode-se citar:
Salas de aula: formadas por estudantes de acordo com sua
faixa etária e cognição. Nela são desenvolvidos conteúdos
das áreas pedagógica e acadêmica e também da unidade
ocupacional.

Aulas de Educação Física: as a vidades de educação sica
oferecem atendimento semanais aos estudantes, tendo
por obje vo desenvolver as habilidades motoras, percepções e esquema corporal, possibilitando o uso de sua
motricidade na expressão de seus sen mentos e emoções.
Projeto Golf 7: projeto integrante das a vidades de EducaUnidade Ocupacional: tem por ﬁnalidade ofertar aos

ção Física, ensina e desenvolve habilidades motoras e visu-

estudantes acima de 15 anos, inseridos nas turmas, a vi-

ais, concentração e atenção nos estudantes visando a

dades de cuidados pessoais e artesanato.

par cipação deles em torneios e jogos da inclusão.

Projeto Auxiliar do Professor: tem por obje vo promover

Aulas de Artes: atuando nas linguagens ar s cas de Arte, é

ao estudante uma a vidade diferenciada onde o mesmo

ofertado atendimento semanal aos estudantes, tendo por

tem destaque de auxiliar o professor. E com isso desenvol-

obje vo possibilitar a compreensão das artes como produ-

ve habilidades de interação, de sen mento de pertença e

ção cultural, social e histórica, estudando as especiﬁcida-

de cooperação. Essa a vidade é de responsabilidade do

des das várias linguagens ar s cas, proporcionando aos

professor regente, que orienta o estudante diariamente de

estudantes a experimentação, a expressão e a representa-

como ser auxiliar respeitando horários e combinados.

ção de ideias e emoções, desenvolvidas a par r das suas

Par ciparam desta a vidade 15 estudantes.

próprias produções.

Paniﬁcadora Escola Olga Feeldmann: com o obje vo de
possibilitar para o morador o aprendizado, vivência de
técnicas de higiene e manipulação, produção de alimentos
proporcionando a compreensão sobre o processo de produção e suas atribuições, possibilitando sua atuação efe va neste espaço. Nesta proposta está prevista a par cipação de 4 estudantes, sendo dois por período com duração
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Coral Vozes que Encantam: projeto integrante das aulas

propiciar espaços para que os mesmos interpretem, dan-

de artes é direcionado aosestudantes que querem par -

cem e se expressem.

cipar desta a vidade, não importando a deﬁciência que
apresentam, mas sim o desejo de par cipar e de se

Coro Cênico Pequeno Cotolengo – Ano IV: obje vo de

comunicar através da música.

possibilitar a inclusão pelo viés da arte. São envolvidos
diretamente 40 estudantes na apresentação do espetáculo “Amigos do Coração”. Neste ano foram realizados
180 horas de ensaio e 04 apresentações, sendo a estreia
no teatro Sesc da Esquina e as outras 03 em escolas
públicas e par culares, totalizando um público de 1600
pessoas.

Projeto Mosaico: projeto integrante das aulas de artes,
na modalidade de artes plás cas, é des nado aos
estudantes que demonstrem habilidades e vontade em
fazer parte desta a vidade não importando a deﬁciência
que apresentam, mas sim o desejo de par cipar desta
a vidade. Neste ano, a logomarca do Pequeno Cotolengo foi construída e ﬁxada na recepção u lizando esta
técnica.

Blitz educa va no Pequeno Cotolengo: obje vo de
conscien zar a comunidade que frequenta o Pequeno

Inclusão educacional: após avaliação e domínio dos pré-

Cotolengo sobre a velocidade permi da.

requisitos básicos, o estudante é encaminhado para uma
escola do ensino regular, onde é efe vado uma parceria
entre ambas escolas com o obje vo de garan r o acesso
e a permanência dele neste contexto.
Comemorações internas: é dada uma atenção especial
nas comemorações internas para os aniversários dos
estudantes, comemorados bimestralmente, com a par cipação da comunidade escolar.

Festa da Comunidade Escolar: a vidade realizada aos

A vidades extraclasse: com intuito de oportunizar aos

domingos de churrasco com obje vo de possibilitar a

estudantes, não somente conhecimentos pedagógicos e

professores e estudantes para que se possa conhecer e

acadêmicos, mas também de cultura, lazer, esporte e

vivenciar a realidade da comunidade escolar do Pequeno

cidadania, como visitas a museus, teatros, cinemas, shop-

Cotolengo. Sendo elas: em abril, no Aniversário do

pings, parques, praças e a vidades relacionadas aos

Pequeno Cotolengo; em Julho, na Festa Julina; e em

direitos das pessoas com deﬁciências.

dezembro. Nestes dias a escola prepara a vidades que
promovam a efe va atuação dos professores junto aos

Show de talentos: tem por obje vo propiciar aos estu-

estudantes.

dantes oﬁcinas lúdicas, de música e teatrais bem como
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Balada de Natal: A vidade realizada no período da noite,

Cargo

sempre na segunda após a Festa dos Funcionários, no Salão
de Eventos do Pequeno Cotolengo. Esta a vidade é realiza-

Nº de
Proﬁssionais

da a pedido dos estudantes/moradores que não tem o
sonho de ir em uma balada. Neste dia organiza-se um

Direção

01

Direção Auxiliar

01

Coordenação Pedagógica

01

coquetel e busca-se a parceria de um DJ voluntário para
animar a festa, equipando o espaço com iluminação e sonorização próprias de uma casa noturna. Cada estudante
também tem o direito de convidar uma pessoa, com a efe va atuação dos professores junto aos estudantes.
Aniversário dos Moradores: realizado bimestralmente, na

Lorem
Secretária
ipsum

01

Auxiliar Administrativo

03

sexta-feira, tem sua organização promovida por diferentes
grupos de professores, que se responsabilizam pela deﬁnição do tema e acolhimento, responsáveis também por
promoverem a par cipação de todos os estudantes e a
divulgação da a vidade para colaboradores e voluntários

Professores Regentes

26

do Pequeno Cotolengo. E o sistema de apadrinhamento/acompanhamento de um funcionário com um morador

Professor de Artes/Música

03

Professor de Educação Física

02

Serviços Gerais

05

que está comemorando seu aniversário, onde o funcionário desempenha simbolicamente o papel da família.

Demanda e Suprimento Escolar:
Equipe discente – estudantes
Equipe Docente - professores
Cedidos pela SEED: 16 professores de 40hs, 7 professores
de 20hs
Cedidos pela SME: 1 professora de 40hs, 4 professores de

Equipe

20hs
Equipe pedagógica- Pedagogas

Para realização de forma adequada destes trabalhos, a

Equipe operacional – serviços gerais, atendentes, meren-

Escola Pequeno Cotolengo conta com 42 proﬁssionais,

deiras

divididos em diferentes funções, conforme o quadro abaixo:

Cedidos pela SEED: 5 proﬁssionais de 40hs em serviços
gerais, 40hs agente operacional
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Equipe Administra va – secretária e auxiliar administra -

2) Páscoa não é só chocolate! - 03 oﬁcinas
com a par cipação de 120 pessoas e 40
estudantes.

vo proﬁssionais cedidos pela mantenedora: 02
Equipe Dire va – direção e diretora auxiliar

3) Almoço dos 51 Anos do Pequeno
Cotolengo e de Páscoa - Todos moradores,
colaboradores e voluntários, com aproximadamente 450 pessoas.

Melhorias estruturais
No ano de 2016 muitas mudanças estruturais ocorreram,

4) Escola Pequeno Cotolengo ... que
adorável lugar é este? - Com o obje vo de
proporcionar aos colaboradores e voluntários a realização de uma a vidade de
artesanato e percepções – contando com a
par cipação de aproximadamente 120
pessoas.

como a cedência de um espaço para as salas de Arte e Música. No Bazar, uma sala para organização de kits com a doação recebida. Demos con nuidade com as a vidades de
Marcenaria com a parceria de voluntários e do Bazar de
Moveis, onde o obje vo é a restauração de moveis. Os
estudantes par ciparam desta a vidade em sala de aula

5) Semana Orionita:Dom Orione e
Pequeno Cotolengo ... uma inspiração! A vidade sobre o carisma de São Luis
Orione envolvendo 200 pessoas.

lixando, pintando e decorando as peças restauradas. Organização de uma sala para as a vidades de Paniﬁcadora,
ministrando curso prá co mensal. Cedência de uma casa

6) Arraiá Caipira - Apresentação para a
plateia no domingo de churrasco e festa
interna.

para a vidades de Arte.

Indicadores estratégicos
Conforme cada uma das gerências do Pequeno Cotolengo,
a Escola também possui indicadores estratégicos especíﬁcos deﬁnidos a par r do Planejamento Estratégico anual da
ins tuição. Para a Escola, os dois indicadores estratégicos
deﬁnidos foram % de par cipação dos segmentos da
comunidade escolar; e % de desenvolvimento do plano
escolar.

Indicador

%
de par cipação
dos segmentos da
comunidade escolar

Resultado
Foram realizadas doze a vidades de
integração entre morador e funcionários,
obtendo um índice de 80% de par cipação
dos funcionários.
Sendo elas:

1) 04 Festas de Aniversários dos Moradores
- Envolvendo 200 funcionários como
padrinhos neste dia tão especial e a
par cipação de 700 pessoas (voluntários,
colaboradores, estagiários).

%
de par cipação
dos segmentos da
comunidade escolar

7) Show de Talentos - A vidade envolvendo a apresentação lúdica e cênica dos
e st u d a nte s , co m p a r c i p a çã o d o s
proﬁssionais da escola.
8) Paraolimíadas Pequeno Cotolengo Envolvendo todos os estudantes, proﬁssionais da escola e equipe técnica, com a
par cipação de 250 pessoas. Com o desﬁle
da tocha olímpica e entrega de medalhas
aos estudantes atletas par cipantes.
9) Trânsito seguro - A vidade de blitz
educa va, envolvendo a comunidade do
dia do bazar.
10) Sou cidadão brasileiro - A vidades
cívicas envolvendo 250 pessoas.
11) Semana cultural – comemorando a
criança que existe em cada estudante/morador. Cada setor realizou a vidades
com os moradores.
12) Natal ... não é só presente! É estar
presente - Balada de Natal: A vidade de
socialização com a par cipação dos
estudantes, proﬁssionais e familiares da
escola, voluntários e funcionários. Com
aproximadamente 150 pessoas.
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GESTÃO DO
VOLUNTARIADO

EVENTOS
Tradicional Churrasco – realizado no primeiro ﬁnal de
semana de cada mês, movido 100% por voluntariado;
HORAS NO
PERÍODO

Artesanato

432

6.178

5.536

A presença do voluntariado envolvido em várias ações

Bazar Móveis

88

4.385

1.458

beneﬁciam direta ou indiretamente os moradores da

Bazar Roupas

68

1.715

1.905

Ins tuição. Trouxe neste período conﬁança, produ vidade

Churrasco

206
(inscrição novas)

Costura

402

6.855

6.927

Fraldas

652

13.200

10.425

Lavanderia

115

1.837

1.926

Na abrangência do Planejamento Estratégico as melhorias

Desenvolv. Inst.
Marke ng

45

369

0

na Gestão do Voluntariado através das metas mensais

TOTAL

2.138

34.539

28.388

CREDIBILIDADE E CONFIANÇA

e credibilidade.

HORAS NO
PERÍODO

2015

Nº DE VOLUNTÁRIOS
NO SETOR

2016

SETORES

211

PLANEJAMENTO

deﬁnidas que foram acompanhadas através de resultados
mensalmente apresentados, proporcionou ampla visão
das ações e da freqüência dos voluntários.

Horas de Voluntários
40.000

2016; 34.539

35.000
30.000

PRESTADORES DE SERVIÇO

2015; 28.388

25.000
20.000

Ÿ

15.000

Firmar e Renovar parcerias com Órgãos Judiciais com a

ﬁnalidade de receber pessoas que tenham determinação

10.000
5.000

judicial para cumprimento de prestação de serviços à

0
2015

2016

Aumento de
21,67% nas
Horas de Voluntariado

comunidade.
Ÿ Mensalmente são enviados o número de horas cumpridas através da frequência do Prestador.
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PRESTADORES DE SERVIÇO
Ações x resultado de crescimento:
Ÿ

Firmar e Renovar parcerias com Órgãos Judiciais com a
Realizar nova modalidade de atendimento no bazar de

ﬁnalidade de receber pessoas que tenham determinação

Ÿ

judicial para cumprimento de prestação de serviços à

Roupas
Ÿ Inauguração da loja Pequeno Cotolengo
Ÿ Prospectar novos doadores
Ÿ O mizar a reciclagem

comunidade.
Ÿ Mensalmente são enviados o número de horas cumpridas através da frequência do Prestador.

Vende ao mês:

Total de Horas Colabora vas
Órgão PARCEIRO

Nº de Prestadores
No período

IPTRAN –
Ins tuto Paz no Trânsito

116

4.283

PATRONATO – DEPEN

31

4.093

Quan dade de
Horas

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

JUSTIÇA FEDERAL –
12ª Vara Federal

07

1.001

TRE

01

241

JUIZADOS ESPECIAIS NUCLEO
DE ASSESSORIA PSICOSSOCIAL

06

137

Estratégico

161

9.755

553 kg de lacres
236 kg de metais
10.520 kg de papeis, papelão, revistas
685 kg de plás cos, pet
8.000 kg de sucatas

% AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DOS BAZARES
representa % para o Cotolengo

RESULTADO BAZAR
Equipe do Bazar:
Ÿ 1 - Gerente
Ÿ 1 - Supervisora
Ÿ 4 - Motoristas
Ÿ 5 – Ajudantes de motoristas
Ÿ 4 – Auxiliares de serviços gerais
Ÿ 3 – Atendente no agendamento de doação
Ÿ 17 – voluntários no mês

% AUMENTO DA RECEITA LIQUIDA DOS BAZARES

Coletamos Anuais:
Ÿ

12.688 total de coletas (moveis, roupas, livros, brin-

quedos e recicláveis);
Todos os bairros de Curi ba;
Ÿ Cidades da Região metropolitana ( São Jose dos PinhaŸ

is, Fazenda Rio grande, Araucária, Campo Largo, Campo
Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Campina
Grande do Sul e Quatro Barras ).
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TEMPO DE AGENDAMENTO DE COLETA

Ÿ

Melhoria da ferramenta de controle, informa zação

via setor de TI.
O mização do plano de logís ca.
Ÿ Implantação da trata va de conﬁrmação de coleta e
Ÿ

auditoria pós coleta;
O mização do tempo de coleta.

Ÿ

TEMPO DE COLETA APÓS AGENDAMENTO (DIAS)
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Telemarke ng
Com o obje vo principal de captar recursos por meio de

100% das contribuições realizadas com histórico retroa -

doações ﬁnanceiras, produtos e bens em geral de pessoas

vo. Duas novas parcerias agregadas, com a empresa de

sicas e jurídicas junto à comunidade paranaense e outros

abastecimento e esgoto SANEPAR e com a empresa de

estados, com foco principal em Curi ba, região metropoli-

telefonia ﬁxa OI, ampliando contribuintes e forma de

tana, e com atuação também no interior e litoral do estado,

captação de recursos diretos.

o setor de telemarke ng conta com uma equipe de 62
proﬁssionais divididos entre áreas de a vo, recep vo, área
administra va e coletas. Todas essas áreas são subordinadas à gerência e a coordenação do telemarke ng.
Área/Gerência

Função

Quan dade

Doação/Captação Área/Gerência

Doação/Captação Área/Gerência

5

Gerência

Gerência

1

Coordenação

Coordenação

1

Supervisor

Supervisor

2

Administra vo

Administra vo

6

Cobrador externo

Cobrador externo

8

Operador TMKT

Operador TMKT

40

Total

62

Dentre as principais melhorias estruturais apresentadas no
setor, veram mudanças na telefonia com o sistema de

Melhoria estrutural percebida
Telemarke ng:
Ÿ Mudança na telefonia melhorando a produ vidade dos
operadores.
Ÿ Aumento da equipe para ﬁdelizar novos contribuintes
como doadores através da conta de luz, água e telefone.
Em todas as ligações que o contribuinte for contribuir

Ÿ

através da conta de luz, água e telefone, podemos fazer a
gravação do aceite.
Ÿ Migração de contribuintes a vos para débito em conta
de luz, água e telefone, focando na redução de custos.
Ÿ Foco em novos contribuintes através de ligações em
regiões que ainda não falamos.
Melhoria no sistema quanto a relatórios e informações.

Ÿ

discador automá co, melhorando a performance do setor.
Aumento do número de operadores com obje vo de elevar
o número de novos contribuintes através do débito em
conta de LUZ, ÁGUA e TELEFONE, contando hoje com mais
de 7 mil contribuintes mensais através dessas modalidades.
Melhorias no sistema (INFORMÁTICA) onde registramos
todas as alterações, inclusões, manutenção da base de

Doação/Captação:
Ÿ As adequações no processo de solicitação de doações
manteve a dispensa de alimentos abastecida o ano todo.
Centralização na recepção da equipe de agendamento

Ÿ

de doações/captação de móveis e alimentos, o mizando o
atendimento com melhoria na performance.
Recibos para entregarmos aos contribuintes que doa-

Ÿ

rem móveis e utensílios.

contribuintes e prestação de contas, com registros de
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Melhoria de procedimento percebida
Telemarke ng:
Nova parceria com as empresas SANEPAR e OI Consul-

Ÿ

toria com CMTREINAMENTO.
Doação/Captação:
Ÿ Melhoria no atendimento de telefone (agilidade) e
geração de recibos aos contribuintes

Indicador

Tipo de indicador

Gerência/Área

Resultado

% de aumento de
arrecadação do TMKT

Estratégico

Gerência TMKT

4,84%

% de lucro líquido do
telemarke ng

Estratégico

Gerência TMKT

55,32%

% de sa sfação dos
Visitantes

Estratégico

Gerência TMKT

93%

Ticket médio unitário de
contribuições

Estratégico

Gerência TMKT

R$ 25,58

% de aumento número
de contribuintes a vo

Estratégico

Gerência TMKT

7,32%
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Desenvolvimento Ins tucional
Responsável pelas áreas de Relações Públicas, Criação,

3%

Parcerias Governamentais e Parcerias Empresariais, a
gerência de Desenvolvimento Ins tucional busca, através

5%

1%

7%

de suas ações, a inovação e o desenvolvimento do Pequeno
Cotolengo.

Área de comunicação
No ano de 2016 o Facebook do Pequeno Cotolengo recebeu 3.529 cur das, totalizando 20.781, demonstrando um
percentual de acréscimo de 2% em relação ao ano anterior.
O setor de comunicação também foi responsável pela vei-

84%

culação de 476 materiais, totalizando 6329 inserções, divididas da seguinte forma:
Neste ano o setor também foi responsável por mais de 730
Canal

Quan dade

Rádio

3257

Televisão

2770
71

Mídias Impressas

Atrações Culturais

187

Mídias digitais

Cobertura fotográﬁca

44

Mídias extensivas

6329

Total

postagens no Facebook, 326 propostas enviadas, 132 mil
informa vos produzidos, 34 atrações ar s cas em
diversos eventos da ins tuição e também a gestão de 62
parceiros.
Além das realizações acima, o setor de comunicação foi
responsável por mobilizar R$ 1.543.956,45 em gratuidade
para a ins tuição, divididos nas seguintes categorias:
• R$ 84.540,00 ob dos como gratuidade para Atrações
Culturais.
• R$ 7.550,00 ob dos como gratuidade para Cobertura

Outros

Inserção em midia

Área empresarial
Em 2016 a área de parcerias empresariais passou por uma
reestruturação, com o obje vo de atender da melhor forma
possível as demandas relacionadas a mobilização de recursos
tanto ﬁnanceiros, quanto de equipamentos, bens e serviços.
Sendo assim, surgiram duas sub áreas, uma focada em projetos para mobilização de serviços e produtos e outra focada em
projetos de mobilização de recursos diretos.
No decorrer do ano, a área foi responsável por desenvolver
diversas ações segmentadas que impactaram nos seguintes

fotográﬁca.
• R$ 1.293.465,80 ob dos de gratuidade em Inserção em

resultados:

mídia.
• R$ 115.316,00 ob dos de gratuidade em Material de

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Comunicação.
• R$ 43.084,65 ob dos de gratuidade de Outros.

Material de Comunicação

11 novos parceiros;
308 propostas enviadas;
18 Projetos subme dos;
4 pesquisas de marca e sa sfação realizadas;
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Nota Paraná

SAGE

O programa Nota Paraná, criado em 2015 para pessoas

Em 2015 formalizamos a parceria com a SAGE – empresa

sicas, e disponibilizado em 2016 para doação a

de so ware, a mesma foi responsável pela doação de

ins tuições, tem como um de seus obje vos combater a

recursos para diversos projetos, e atuou junto a nossa

sonegação de impostos através da reversão de parte do

organização na realização de ações de voluntariado e

ICMS em créditos ao consumidor ou para en dades,

capacitações para nossos colaboradores. Iniciando de

através da doação das notas ﬁscais. Durante o ano de 2016,

forma signiﬁca va o voluntariado empresarial.

os resultados com a implementação do programa foram:
R$ 96,340,11 arrecadados através do nota paraná.
Ÿ Mais de 252 mil notas cadastradas.
Ÿ 4 aprendizes para cadastro de notas.
Ÿ Formalização de 46 novas parcerias.
Ÿ

Os resultados dessa parceria foram:
Ÿ Projeto Sage desﬁbriladores (R$ 10.794,40)
Ÿ Projeto Sage marcenaria
Ÿ 1713 horas de voluntariado Sage (R$ 20.010,00)
Ÿ 2 Volunteering Week (mais de 70 pessoas presentes em
cada, auxiliando em todos os setores).

Recursos mobilizados
Programas de relacionamento
O Pequeno Cotolengo para desenvolver seu trabalho
Realizamos o redesign das placas do adote um lar,

necessita de forma con nua de ações que promovam seu

Ÿ

desenvolvimento e que contribuam para a manutenção e

dando mais destaque para os parceiros, principalmente

de sua atual estrutura. Em razão desta demanda, o setor de
Desenvolvimento é uma importante ferramenta para
mobilização de recursos ﬁnanceiros, serviços e bens,
apoiando de forma signiﬁca va o trabalho das demais

aos mantenedores.
Realização do Evento Café dos Parceiros, que contou

Ÿ

com a apresentação do Grupo Antropofocus, grupo de
comédia de Curi ba e a par cipação de mais de 10

áreas da ins tuição.

empresas.
Ÿ Evento Parceiros do Ano, que tem como obje vo

Resultados gerados:

reconhecer empresas e ins tuições parceiras que apoiam
os projetos e ações sociais da Ins tuição durante o ano. Em

Ÿ

R$ 487.500,40 mobilizados em produtos e serviços,

que apoiaram ações como Bingão, ação entre amigos,
eventos, UAN, Bazar.
Ÿ R$ 220.969,30 mobilizados em recursos diretos e
serviços de consultorias
308 propostas enviadas, com taxa de 59% de

Ÿ

aprovação.

2016 batemos o recorde de par cipações com 71
organizações.
Número de empresas parceiras: 43
Novas parcerias realizadas: 57
Ÿ Índice de renovação de parcerias: 73%
Ÿ

Ÿ

Imposto de renda

31%

Ÿ

69%

Captação integral do Projeto Coro Cênico Ano IV e a

Produtos e
Serviços

estreia da peça Amigos do Coração.
Ÿ Captação integral do Projeto Cuidar, o idoso e a

Recursos diretos
e consultoria

deﬁciência múl pla na terceira idade (CMDPI).
Captação de R$ 1.216.637,98 via incen vo ﬁscal.
Ÿ Envio de 402 propostas de IR.
Ÿ Segunda Ins tuição do PR que mais captou recursos via
Ÿ

incen vo ﬁscal.
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Controladoria de projetos

Área governamental
20 Propostas via Ministério do Desenvolvimento Social

No ano de 2016 a área de controladoria de projetos foi

e Combate à Fome - MDS.
Ÿ 18 Propostas via Ministério da Saúde - MS parceiros.
Ÿ R$350.000,00 sendo executados via contratos com o

incorporado a gerência de desenvolvimento ins tucional

Ÿ

ministério da saúde.
Ÿ 38 Propostas via Câmara municipal.
Ÿ Consolidação de 8 propostas de Emendas Federais via
Ministério da Saúde para compra de equipamentos, no
valor total de R$ 932.340,00.

visando maximizar a comunicação entre as partes executoras dos projetos da ins tuição, promovendo agilidade e
maior asser vidade nos processos.
Neste ano a área de controladoria de projetos foi responsável pela criação de 584 ordens de compra, sendo 521
com recursos de projetos e apenas 63 com recursos próprios.

76
63

Deputada Leandre

50% 50%

Ordens de compra emi das
através de recurso próprio

Deputado Evandro
Roman

618
521

Ordens de compra emi das
através de projetos

Consolidação de 2 propostas de segmentação de refor-

Ÿ

ma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no

2015

valor total de R$ 501.515,00.

2016

Além disso, foram executados 14 convênios diversos, 8
9%

16%

convênios federais e 20 novos convênios foram tramitaSenador Alvaro Dias

11%

Deputada Chris ane Yared

10%

Deputado Diego Garcia
Deputado Fernando Francischini

10%

dos e aprovados.

Conquistas do Setor

Deputado João Arruda
Deputado Luciano Duci

8%

Deputado Leopoldo Meyer

25%

Deputado Rubens Bueno

11%

Através das diversas ações que envolvem a busca de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Pequeno Cotolengo realizadas pelo setor GDI foi possível neste ano,
conquistar diversos prêmios que comprovam a excelência
no trabalho executado pela ins tuição, e também formali-

Com o Município em parceria com a Fundação de Ação

zar importantes parcerias, para aprimorar cada vez mais

Social - FAS, convênio de subvenção passou de 18 para 37

os serviços prestados e as condições de trabalho, em

metas de atendimento no valor de R$ 1.675,00, somando

nossa organização.

um repasse anual de R$ 743.700,00
Foi estabelecido junto com o Estado e em parceria com a
Secretaria De Estado da Família e Desenvolvimento Social
– SEDS, o contrato de prestação de serviços de acolhimento ins tucional, com metas 134 atendidos no valor de R$
2.500,00.

Algumas das conquistas são:
Selo Portal da Transparência 2015
Ÿ Parceria com o SEBRAE/PR e a Fundação Nacional da
Ÿ

Qualidade (FNQ): Colaboradores da Ins tuição par ciparam da Capacitação no Modelo de Excelência em Gestão
(MEG) - Compromisso com a Excelência.
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Ÿ

Prêmio "Destaques do Índice de Desenvolvimento da

Educação Especial (IDEE) realizado pela ASID Brasil. A Ins tuição foi cer ﬁcada nas categorias jurídico, 2º lugar
marke ng e 3º lugar captação de recursos.
Adesão ao Pacto Global.
Ÿ Selo Ajuda Paraná: Concedido pelo Ins tuto Ajuda
Ÿ

Paraná.
Fomos selecionados na programa de Publicidade Social

Ÿ

do Ins tuto GRPCOM e com isso veiculamos gratuitamente nossa campanha “Apenas Um Dia em 51 Anos de História” por 15 dias na RPC em horários nobres, além da presença do material nas mídias da Gazeta do Povo e Tribuna
do Paraná.
Fomos convidados a falar sobre a comunicação da ins -

Ÿ

tuição no café da ASID e em um evento da Sua Curi ba para

Buscando ainda desenvolver as a vidades da ins tuição o

outras organizações que trabalham com a causa da pessoa

setor do GDI foi responsável pela mobilização de mais de 2

com deﬁciência, sendo considerados referência no traba-

milhões de reais em serviços, produtos e inserções em

lho realizado.
O setor de controladoria de projetos passou a integrar a

mídias digitais, extensivas, impressas e também para pro-

Ÿ

dução de material gráﬁco.

GDI.
Ÿ Prêmio Ins tuto Nissan - Pacote Paralímpico Rio 2016
para Organizações Sociais.
Finalização da execução da sala Mul ssensorial.
Ÿ Aprovação do projeto PediaSuit.
Ÿ Aprovação do projeto para reforma da lavanderia.
Ÿ Aprovação do projeto para compra de dois desﬁbrilaŸ

dores externos DEA.

Setor
Relações Publicas
P. Empresariais

Valor
R$ 1.469.020,45
R$ 381.689,21

P. Governamentais
Criação
Total

R$ 87.650,74
R$ 63.936,00
R$ 2.002.296,39

Acontecimentos
Ÿ

Controladoria de Projetos passou a integrar o setor de

Desenvolvimento Ins tucional - GDI
Ÿ As parcerias desenvolvidas com as empresas e as organizações através da doações de serviços e produtos gerou
uma economicidade de 4% para a ins tuição (R$
708.469,70).
Ÿ
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Churrasco Mensal
Realizado desde 1973 e hoje organizado por mais de 400
voluntários o Churrasco Mensal se tornou um verdadeiro
almoço familiar. A renda arrecadada é direcionada integralmente para a ins tuição e acontece todo primeiro
domingo de cada mês, exceto em janeiro.

O churrasco Mensal representa uma receita perto de 9%
das totais.

Churrascos vendidos 2016
14/ fev

06/mar

03/abr

01/mai

05/jun

03/jul

07/ago

04/set

02/out

16/nov

04/dez

Total

1.976

1.976

1.976

2.891

2.453

3.050

2.829

2.045

2.458

2.632

2.602

28.485

Média mensal 2590
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Recursos Humanos
O obje vo da área de Recursos Humanos do Pequeno

Acreditamos que o índice de sa sfação ob do em 2016 foi

Cotolengo é estabelecer uma proposta de Gestão de

o reﬂexo das prá cas de Treinamento e Desenvolvimento,

Recursos Humanos, atuando estrategicamente, interferin-

Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho, bem como

do diretamente no planejamento, na organização e no

prá cas de incen vo e reconhecimento dos colaborado-

desenvolvimento, dando consistência e referência a uma

res.

prá ca voltada para promoção da compe

vidade,

autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o
cumprimento eﬁciente e eﬁcaz das a vidades e alcance
dos obje vos e metas individuais e organizacionais.
Todas as prá cas de gestão de Recursos Humanos estão

Capacitações
Desde 2013 o Pequeno Cotolengo possui um cronograma
de treinamento e desenvolvimento para seus colaborado-

diretamente ligadas aos princípios organizacionais da ins -

res.
O Cronograma prevê treinamentos de Educação Con nua-

tuição.

da nas áreas de Enfermagem e Equipe Mul disciplinar
voltado aos colaboradores da área da saúde, bem como

Clima Organizacional

treinamentos de Qualidade de Vida e Saúde e Segurança

O Pequeno Cotolengo se preocupa com a sa sfação dos

do Trabalhador.
Além do Programa de Educação Con nuada, no ano de

seus colaboradores, pois entende que a sa sfação e mo -

2016 ampliamos as ações de treinamento da Equipe Mul -

vação reﬂetem diretamente na qualidade de vida e atendi-

disciplinar e da equipe de apoio aos serviços de saúde do

mento dos nossos moradores.
Em dezembro 2016 foi realizada a Pesquisa de Clima Orga-

Pequeno Cotolengo em temá cas ligadas a saúde, com os
treinamentos de Cuidados Palia vos, Es mulação Mul s-

opinião dos colaboradores em relação à organização.

sensorial e Crise Convulsiva, além do Protocolo PediaSuit.
Esses novas metodologias impactam posi vamente na

O ques onário avaliou aspectos como Liderança, Comuni-

qualidade de vida dos moradores atendidos, oferendo

cação, Trabalho em Equipe, Remuneração e Condições de

mais segurança e qualiﬁcação para os proﬁssionais de

Trabalho e Treinamento e Desenvolvimento, além de dar
abertura para crí cas, elogios e sugestões. Na pesquisa os

saúde envolvidos nos atendimentos aos moradores.
Contamos também com a parceria de diversas empre-

colaboradores também puderam expressar o que esperam

sas/organizações que proporcionaram aos nossos colabo-

do Pequeno Cotolengo para os próximos anos.
A pesquisa mostrou um aumento de 2% no índice de sa s-

radores treinamentos, cursos e palestras em diversos

nizacional na qual a ins tuição teve conhecimento da

temas e áreas como Programa 5S, Treinamento de Excel

fação em relação ao índice de 2015 que foi de 84,46%.

86,13%
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
DOS COLABORADORES
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e Metodologia SCRUM com a SAGE, NR 35 - Trabalho em
Altura com a CERRO, treinamentos e consultoria na área de
Telemarke ng com Gerson Persike entre outros.
Destacamos a parceria com o SEBRAE e FNQ que nos

programa Cuide-se Mais, Projeto Embeleze entre outros.

Ginás ca Laboral
O Programa do SESI “Ginás ca na Empresa” acontece

proporcionaram capacitação necessária no MEG – Modelo

desde 2015 e tem encontros semanais todas as quartas e

de Excelência em Gestão, e também a parceria com a

quintas-feiras. É oferecido um serviço de lazer

Gestão Inteligente para o treinamento de gestão de

especializado na atenção con nua à saúde do nosso

processos.

colaborador, através de a vidades como exercícios sicos,
sessões de relaxamento, aulas de alongamento, dicas de
saúde, orientações posturais, entre outras a vidades sócio

7.150
HORAS DE TREINAMENTO
REALIZADOS/ANO

educacionais e lúdicas.

Programa Cuide-se Mais
Há dois anos Pequeno Cotolengo recebe O Programa
Cuide-se Mais – Prevenção do Câncer do SESI. Esse
Programa oferece serviços de prevenção e educação por

Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho
O Programa de Qualidade de Vida do Pequeno Cotolengo
tem o obje vo de promover um ambiente que es mule e
dê suporte ao indivíduo e a organização, conscien zando
sobre a importância da sua saúde.
O Pequeno Cotolengo possui vários parceiros que
contribuem para que as ações de qualidade de vida

meio da conscien zação quanto ao diagnós co precoce da
doença, para desta forma aumentar as chances de cura em
até 95%.
As Unidades Móveis de atendimento para prevenção ao
câncer possuem equipamentos de úl ma geração, além de
equipe de proﬁssionais especializados para atender os
colaboradores com exames de prevenção para mama,
próstata, pele e colo do útero.
No Pequeno Cotolengo foram realizados o total de 263

aconteçam na organização.
São oferecidas diversas ações que es mulam o bem estar e

exames, sendo: 72 Mamograﬁas, 97 Papanicolaus, 14

a saúde dos colaboradores, como ginás ca laboral,

PSA´s e 80 exames de Pele.
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Foram diagnos cadas 02 alterações de Papanicolau. Os
colaboradores foram encaminhados para tratamento em
hospital especializado.
“Gosto muito deste projeto, além de eu conseguir fazer ele

2,51 %
ABSENTEÍSMO
ANUAL

muito mais rápido que o SUS é uma maneira de descobrir
algum eventual problema e já resolver. Além de ajudar na
vida e qualidade de vida dos colaboradores”.
Tania Mara Pires
(Auxiliar Administrativo – Recepção)

Oﬁcinas da Beleza
Cuidar da higiene pessoal e da aparência é um dos meios

“Sempre ouvi dizer que o câncer é uma doença silenciosa,
evolui muito rápido e quanto antes diagnos cado as
probabilidades de cura são maiores. Como ve alguns

de elevar a autoes ma. O Pequeno Cotolengo em parceria
com a Embeleze proporciona esses momentos de cuidados esté cos, fazendo os colaboradores sen rem-se bem

casos na família sei da importância de fazer exames pre-

consigo mesmo.
São oferecidos cortes de cabelo, designer de sobrancelhas

ven vos, mas nem sempre damos a devida importância

e manicure para os colaboradores.

para a nossa saúde, pois achamos que com a gente nunca
vai acontecer. É a segunda vez que par cipo dos exames

Comemoração de aniversário

preven vos do Programa Cuide-se + e nesse úl mo, fui
surpreendida por um resultado ruim, onde constava uma
lesão no meu útero. Recebi todo atendimento especializado rápido e gratuito. Não era câncer e serei monitorada
por dois anos. Sou grata por ter do este atendimento na
comodidade do meu trabalho, pois talvez na correria do
dia a dia eu não vesse feito o exame par cular e poderia
com o tempo ter virado câncer. Prevenção é tudo, vamos
con nuar nos cuidando!”

O aniversário dos colaboradores também é uma data
muito especial para o Pequeno Cotolengo e não passa em
branco.
Todos os meses a organização oferece um almoço especial
em uma churrascaria para os “aniversariantes do mês”,
além de um lindo cartão confeccionado pelos moradores
especialmente para essa ocasião.

Segurança do Trabalho

Deborah Ferreira Viana
(Analista de RH – Recursos Humanos)

A importância da segurança do trabalho é imensurável, e
o Pequeno Cotolengo através das ações de prevenção
desenvolvidas, tem o propósito de evitar o aparecimento

Campanhas de Prevenção

de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Complementando o Programa Cuide-se Mais, o Pequeno

A segurança do trabalho possibilita a realização de um

Cotolengo também aderiu as campanhas como o Agosto

trabalho mais organizado. Isso leva não somente a evitar

Azul, Outubro Rosa, a Campanha de Doação de Órgãos - o

acidentes, mas também proporciona o aumento da pro-

Setembro Verde, Novembro Azul e Dourado e Dezembro

dução, tornando o ambiente mais agradável, com maior

Vermelho.

produ vidade e melhor qualidade de vida.
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Em 2016 foram realizados Treinamentos sobre U lização

renovados contratos vigentes e conquistados novas parce-

de EPIS, Curso e Implantação da CIPA- Comissão Interna de

rias.

Prevenção de Acidentes, Prevenção e Combate a Incêndio
(Curso de Brigadistas), Treinamento de EPI e Reciclagem na

As regras foram atualizadas e repassadas às organizações

UAN, Orientação de Segurança EPI nas Gerências Adminis-

parceiras, totalizando 216 estagiários atuantes.

tra va Operacional e Bazar de Móveis, entre outros.

Nossos parceiros são: PUC - PONTÍFICIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO PARANÁ, UFPR - Universidade Federal do
Paraná Fisioterapia (UFPR), SEDUC, UNITEC,
UNIANDRADE, FACULDADE ESPÍRITA, CIE e UNIVERSIDADE
POSITIVO.

Boas Prá cas
No ano de 2016 realizamos Benchmarking em dois grandes
Hospitais de referência em atendimento hospitalar, o foco
foram as boas prá cas na área de Recursos Humanos.

Além de todos os treinamentos realizados, nos dias 19 a 23
de setembro foi realizada a 6ª SIPAT (Semana Interna de

Tivemos a oportunidade de conhecer o Benchmarking
Paranaense de Recursos Humanos, que é uma
consolidação dos resultados dos principais indicadores de
Recursos Humanos no Estado do Paraná de diversas áreas
de atuação, incluindo a área hospitalar.

Prevenção de Acidentes) com o obje vo de incen var o
colaborador na prevenção de acidentes e na melhoria da
qualidade de vida.
Par ciparam em média 281 colaboradores de todas as
áreas da organização, moradores, voluntários e estagiári-

A par r deste ano, estamos associados a ABRH/PR, que é
u m ca n a l d e i nfo r m a çõ e s , a p e r fe i ço a m e nto e
Desenvolvimento proﬁssional que será bastante ú l no
nosso dia a dia e no desenvolvimento da área de Recursos
Humanos da ins tuição.

os.

40,18 %
ROTATIVIDADE
ANUAL

PR
Associação brasileira de Recursos Humanos

Gestão de Estagiários
Em 2016 a gestão dos estágios decorreu de forma criteriosa observando normas e regras da organização. Foram
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FINANÇAS
O setor de ﬁnanças tem por obje vo proteger a u lização eﬁcaz dos recursos ﬁnanceiros, e ao mesmo tempo manter certo grau
de liquidez, para que a organização consiga cumprir seus compromissos. Funcionar como setor de apoio à Ins tuição buscando
a ngir as metas propostas pela organização através de controles e gerenciamento ﬁnanceiro, buscando sempre a transparência.
Tendo como principais a vidades:
Realizar conciliação bancárias;
Realizar programação e pagamento de tulos e boletos;
Ÿ Efetuar o crédito da folha de pagamento dos funcionários;
Ÿ Responsável pela tesouraria do tradicional churrasco.
Ÿ

Ÿ

As despesas do Pequeno Cotolengo são representadas abaixo:

1.1.5 Despesas com Veículos
1,87%

1.1.8 Despesas de Saúde
6,45%

1.1.9 Despesas Tributárias
0,03%

1.1.10 Despesas com
Prestações de Serviços
4,94%

1.1.6 Despesas Financeiras
0,48%

1.1.4 Material de Consumo
10,93%

1.1.1 Despesas com Pessoal

64,68%

1.1.3 Informá ca
2,15%

Despesas Anuais de 2016

1.1.7 Despesas de
Manutenção/Conservação/C
onstrução
3,13%

1.1.2 Despesas com
U lidades e Serviços
5,34%

1.1.1 Despesas com Pessoal

1.1.2 Despesas com U lidades e Serviços

1.1.3 Informá ca

1.1.4 Material de Consumo

1.1.5 Despesas com Veículos

1.1.6 Despesas Financeiras

1.1.7 Despesas de Manutenção/Conservação/Construção

1.1.8 Despesas de Saúde

1.1.9 Despesas Tributárias

1.1.10 Despesas com Prestações de Serviços
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Receitas Anuais de 2016

2.3 Venda de A vos
Permanentes
0,65%

2.2.3 Projetos
16,15%

2.2.2 Doações
9,27%

2.1.1 Telemarke ng
24,05%

2.2.1 Repasses Governamentais
(Contratos, Convênios e Termos de
Colaboração)
21,13%

2.1.5 Campanhas e Eventos
(Tradicional Churrasco)
8,58%

2.1.4 Receitas
Financeiras
7,26%

2.1.2 Bazares
10,14%

2.1.7 Receitas Não
Operacionais 1,36%
2.1.6 Receitas Operacionais
1,24%

2.1.3 Produção Própria
0,17%

2.1.6 Receitas Operacionais

2.1.1 Telemarke ng

2.1.7 Receitas Não-Operacionais

2.1.2 Bazares

2.2.1 Repasses Governamentais (Contratos, Convênios e Termos de Colaboração)

2.1.3 Produção Própria

2.2.2 Doações

2.1.4 Receitas Financeiras
2.1.5 Campanhas e Eventos (Tradicional Churrasco)

2.2.3 Projetos
2.3 Venda de A vos Permanentes

Per Capitas

196

Número de moradores (Média do Período)

R$ 6.737,44
Custo per capita unitário
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INDICADORES GAD
Prestação de Contas

Almoxarifado

Missão do Setor: Demonstrar a transparência na u lização

Missão do Setor: Receber, armazenar, controlar e distribuir

dos recursos públicos e privados bem como a realização e

materiais e produtos necessários ao desenvolvimento das

entrega de prestação de Contas junto ao tribunal de Contas

a vidades na Ins tuição, recebidos por meio de doações

do Estado do Paraná, Prefeituras, Fundações, Ins tuição e

ou adquiridos. Controlar a movimentação de bens patri-

Empresas Parceiras, bem como manter cer dões e docu-

moniais.

mentações atualizadas.
Ações desenvolvidas:
Ações desenvolvidas:
Ÿ

Curso SICONV;
Criação e implementação de novos formulários que
beneﬁciaram o desenvolvimento das funções no setor;
• Revisão e alteração do quadro funcional;
• Desenvolvimento e cadastramento de novos
fornecedores.
• Mudança de sala que possibilitou a integração com os
demais setores para um melhor desenvolvimento das
a vidades per nentes ao departamento de compras.
•
•

•

Resultados:

Mudança de Barracão, resultando em uma melhora na

movimentação de materiais.;
Ÿ Aquisição de palheteira conforme solicitação no Banco
de necessidades;
Ÿ Instalação de sensores e sirenes melhorando as condições de segurança;
Uniﬁcação da planilha de Patrimônio constando todos

Ÿ

os itens dispostos nos Setores;
Ÿ Solicitação mensal de produtos para Captação;
Ÿ Criação de Relatório de Previsto no sistema assim evitando a necessidade de lançamentos em três planilhas

Ÿ

922 SPS de Produtos e Serviços Atendidas;
Ÿ R$ 3.596.705,09 de volume de compras;
Ÿ Economia em 2016 de 1,75% R$ 62.919,70 no volume

dis ntas;
Ÿ Implantação do Inventário Rota vo mensal.

de negociações;
Ÿ 88% dos processos concluídos dentro do prazo do com-

Resultados
Ÿ

pras.

re radas de materiais e produtos de uso con nuo no setor

Prestação de Contas

de Almoxarifado;
Ÿ 1562 Solicitações de Materiais e Produtos atendidas;
Ÿ 594 Equipamentos patrimoniados.

Economia de 11,66% do orçamento anual previsto para

Missão do Setor: Demonstrar a transparência na u lização
dos recursos públicos e privados bem como a realização e
entrega de prestação de Contas junto ao tribunal de Contas
do Estado do Paraná, Prefeituras, Fundações, Ins tuição e
Empresas Parceiras, bem como manter cer dões e documentações atualizadas.
Resultados:

Obras
Missão do Setor: Programar, planejar, controlar, ﬁscalizar e
executar projetos de obras e reformas, com a ﬁnalidade de
dar acessibilidade e sociabilidade as pessoas com múl plas
deﬁciências que residem na Ins tuição, possibilitando isto
por meio de melhorias nas instalações.

142 processos de prestação de contas realizados;
Ÿ 100% de aprovação das contas junto aos órgãos de
Ÿ

controle;
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preven va e corre va dos bens móveis e imóveis da

Ações desenvolvidas:

ins tuição atuando principalmente em estruturas internas
Ÿ

Emissão do Alvará de construção (regularização das

e externas, bem como instalações elétricas, hidráulicas,

ediﬁcações);
Ÿ Reforma Lar Anjo da Guarda;
Ÿ Aprovação de projeto e inicio de execução da reforma

jardinagem e equipamentos. Atua também em reformas
prediais: adaptações e ampliações.

da UAN;
Ÿ Aprovação do projeto PPCI;
Ÿ Reforma da recepção e doações;
Ÿ Portão de saída lateral;
Ÿ Reforma da casa Lar Gaspar Goggi;
Ÿ Execução de BWC – salão do churrasco e auditório;
Ÿ Estudo de projeto de acessibilidade.

Plano de Ações
Deﬁnição do novo layout do Almoxarifado
Ÿ Prolongamento da calçada do Telemarke ng para o
Ÿ

refeitório
Ÿ Escola- Interna e externa
Ÿ lavanderia-Readequação área interna e externa
Ÿ Novo espaço-Área para o cartão ponto dos

Manutenção

funcionários
Ÿ Transferência da casa de fraldas para área do barracão

Missão do Setor: Conservar e realizar a manutenção

novo

Memorandos Recebidos

156

155

175

Abril Maio Junho Julho AgostoSetembro Outubro Novembro Dezembro Total
188 118
202
152
147
86
116
125
375
1.995

MemorandosConcluídos

154

146

175

181

118

198

136

138

83

108

123

366

1.926

2

9

0

7

0

4

16

9

3

8

2

8

68

98,72%

94,19%

96,51%

93,10%

98,40%

97,60%

96,35%

154

155

86

116

125

375

1.993

Memorando

Memorandos em Andamentos

% Concluídos
Total

Janeiro

Fevereiro Março

100% 96,28% 100% 98,02% 89,47% 93,88%
175

188

118

INDICADORES TI
Tecnologia da Informação
Missão do Setor: Fornecer soluções de Tecnologia da
Informação para apoiar a consolidação de prá cas da
organização que contribuam para o desenvolvimento, a
formação integradora e a produção do conhecimento".

202

152

147

de pgto Copel, Boleto e Com ba - Telemarke ng
Conversão dos sistemas para a versão 2013
Ÿ Informa zação das coletas do setor de bazares
Ÿ Desenvolvimento de informações Geo-Processadas
Ÿ

Telemarke ng
Ÿ Desenvolvimento e Implantação módulo de Cobrança
Oi - Telemarke ng
Desenvolvimento e Implantação módulo de Cobrança

Ÿ

Oi - Telemarke ng
Desenvolvimento e Implantação módulo de Cobrança

Ÿ

Ações desenvolvidas:
Ÿ Automa zação dos Caixas do Churrasco ;
Ÿ Desenvolvimento do Sistema de Compras
Ÿ Desenvolvimento e Implantação módulo de Comissão

Resultados:

Ÿ

Cobradores - Telemarke ng
Desenvolvimento e Implantação módulo de Comissão

1470

Operadores - Telemarke ng
Ÿ Desenvolvimento e Implantação módulo de Controle

computadores, redes e impressoras

Sanepar - Telemarke ng

atendimentos entre manutenções de
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATI V O
(Em Reais)

ATIVO CIRCULANTE

2.016
18.969.208,68

2.015
14.387.459,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - nota 01
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras

13.671.300,22
44.715,94
3.346,81
13.623.237,47

10.450.146,96
20.530,42
221.209,65
10.208.406,89

5.132.861,25
5.132.861,25

3.858.923,46
3.858.923,46

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES E RECEBER - nota 02
Doações e Subvenções a Receber
OUTROS CRÉDITOS - nota 03
Adiantamento de Férias
Cartões Presente Condor
IRRF a Recuperar
DESPESAS ANTECIPADAS - nota 04
Seguros a Apropriar
ATIVO NÃO CIRCULANTE

148.034,80
83.490,92
56.723,55
7.820,33

59.583,34
56.161,63
3.421,71
0,00

17.012,41
17.012,41

18.805,43
18.805,43

5.935.190,28

6.184.517,93

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00

304,42

INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO
Títulos de Capitalização

0,00
0,00

304,42
304,42

5.935.190,28
2.542.000,00
4.678.059,00
(2.825.254,10)
224.528,78
(188.245,68)
1.249.565,62
(806.517,69)
490.662,30
(453.532,87)
1.773.097,74
(1.721.632,04)
2.775,00
0,00
23.927,30

6.184.213,51
2.542.000,00
4.678.059,00
(2.635.773,05)
222.574,78
(151.816,76)
1.184.537,62
(686.277,48)
454.732,15
(407.307,03)
1.685.732,19
(1.556.537,94)
2.775,00
(134,13)
23.927,30

IMOBILIZADO DE USO - nota 05
Terrenos
Ediﬁcações e Instalações
Depreciações Edif. E Instalações
Equipamentos de Informática
Depreciação Equip de Informática
Móveis e Utensílios
Depreciação Móveis e Utensílios
Máquinas e Ferramentas
Depreciações Máquinas e Ferram
Veículos
Depreciações Veículos
Semoventes
Depreciação de Semoventes
Poço Artesiano
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
Obras em Andamento
TOTAL DO ATIVO

945.756,92
945.756,92
24.904.398,96

-

827.721,86
827.721,86
20.571.977,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PASSIVO
(Em Reais)
2.016
7.826.371,01

2.015
4.528.421,14

FONECEDORES - nota 06
Fornecedores Diversos

76.080,35
76.080,35

139.598,73
139.598,73

OBRIGAÇÕES SOCIAIS - nota 07
INSS a Recolher
INSS Retido S/ Serviços de Terceiros
PIS/COFINS/CSLL a Recolher

58.209,47
54.329,78
1.776,27
2.103,42

59.229,91
55.323,21
2.037,25
1.869,45

425.350,02
335.265,43
4.103,63
72.413,58
13.214,51
64,87
288,00

392.806,69
312.551,70
0,00
66.727,81
13.065,86
29,20
432,12

12.416,53
634,75
2.303,81
9.477,97
0,00

14.290,33
395,50
750,95
10.843,88
2.300,00

810.775,95
750.821,95
59.954,00

0,00
0,00
0,00

30.408,45
30.404,02
4,43

63.572,02
63.572,02
0,00

275.000,00
275.000,00

0,00
0,00

SUBVENÇÕES A REPASSAR
Subvenções a Repassar

6.138.130,24
6.138.130,24

3.858.923,46
3.858.923,46

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

35.000,00

0,00

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - nota 08
Salários a Pagar
Rescisões Contratuais a Pagar
FGTS a Recolher
IRF a Recolher
Imposto Sindical a Recolher
Pensão Alimentícia a Repassar
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - nota 09
I.S.Q.N a Recolher
IRF a Recolher
Seguros a Pagar
Processos Trabalhistas a Pagar
PROVISÕES - nota 10
Provisões para Férias
Provisões para o FGTS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - nota 11
Financiamentos
Instituições Bancárias
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS - nota 12
Trabalhistas

Provisão para Contigências
Trabalhista

35.000,00
35.000,00

0,00
0,00

PASSIVO
(Em Reais)

PATRIMÔNIO SOCIAL - nota 13
Patrimônio Social
Doações de Ativo Permanente
Superávit no Exercício

17.043.027,95
16.021.755,98
21.800,00
999.471,97

16.043.555,98
13.971.590,21
21.800,00
2.050.165,77

TOTAL DO PASSIVO

24.904.398,96

20.571.977,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
Em reais
2.016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de Atividades - nota 14
Subvenções - nota 15
Doações - nota 16

2.015

16.604.982,97
2.838.814,68
5.492.255,36
8.273.912,93

16.215.875,61
3.686.770,23
6.021.935,26
6.507.170,12

-13.865.093,73
-13.865.093,73

-10.958.203,66
-10.958.203,66

2.739.889,24
-3.490.838,62
-1.258.350,45
-596.817,69
-711.550,71
-35.000,43
-889.119,34

5.257.671,95
-4.305.317,84
-1.601.584,20
-653.694,15
-1.086.200,72
-39.913,75
-923.925,02

-750.949,38
1.352.569,89

952.354,11
1.076.474,42

-31.887,88

-18.591,31

1.320.682,01

1.057.883,11

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Receita de Alugueis
Indenizações
Recuperações
Venda de Sucatas

312.331,34
20.903,89
260.677,73
29.867,72
882,00

25.511,55
19.838,53
0,00
3.948,02
1.725,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL

882.063,97

2.035.748,77

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ganhos na Venda do Ativo Imobilizado

117.408,00
117.408,00

14.417,00
14.417,00

SUPERÁVIT

999.471,97

2.050.165,77

(-) GRATUIDADES - nota 17
Custos Assistenciais/Gratuidades Concedidas
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais
Outras Contribuições Sociais
Serviços de Terceiros
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em reais)

Saldo em 31/12/2014
Incorporação do Superávit
Superávit do Exercício
Saldo em 31/12/2015
Incorporação do Superávit
Superávit do Exercício
Saldo em 31/12/2016

PATRIMÔNIO
SUPERÁVIT/ DÉFICIT
SOCIAL
EXERCÍCIO
11.124.783,65
2.868.606,56
2.868.606,56
-2.868.606,56
0,00
2.050.165,77
13.993.390,21
2.050.165,77
2.050.165,77
-2.050.165,77
0,00
999.471,97
16.043.555,98
999.471,97

TOTAL
13.993.390,21
0,00
2.050.165,77
16.043.555,98
0,00
999.471,97
17.043.027,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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(Em Reais)
MÉTODO INDIRETO
Demonstração dos Fluxos de Caixa
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit/ (Déﬁcit) Líquido
Depreciação e amortização
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:
Valores a Receber
Doações e Subvenções a Receber
Fornecedores
Outros créditos curto e longo prazo
Salários e encargos sociais
Outras débitos /contas a pagar - Curto e longo prazo
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Variação em Empréstimos
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades ﬁnanciamentos
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO

2.016
999.471,97
557.470,12
1.120.775,95
(88.451,46)
(1.273.937,79)
(63.518,38)
0,00
32.543,33
2.278.409,98
3.562.763,72

2.015
2.050.165,77
983.545,30
0,00
40.938,32
(3.869.283,57)
(10.866,04)
0,00
36.623,44
3.877.205,63
3.108.328,85

(308.446,89)
(308.446,89)

(806.711,38)
(806.711,38)

(33.163,57)
(33.163,57)
3.221.153,26
10.450.146,96
13.671.300,22

(33.177,60)
(33.177,60)
2.268.439,87
8.181.707,09
10.450.146,96

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Curitiba-PR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

CONTEXTO OPERACIONAL

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE é uma Obra social
comunitária, criada pela Pequena Obra da Divina Providencia (Dom Orione) em 25 de Março
de 1965, com seus atos constitutivos arquivados sob o nº. 36, do Livro A n.º 1923, no
Primeiro Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca de
Curitiba; Declarada de Utilidade Pública Federal conforme Decreto n.º 91.108, de 12 de
Março de 1985; de Utilidade Pública Estadual (PR), conforme a Lei Estadual nº 5.922, de 10
de Abril de 1969; de Utilidade Pública Municipal (Curitiba), conforme Lei Municipal nº 3.309,
de 18 de Setembro de 1968, reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) como Entidade Beneﬁcente de Assistência Social, conforme processo n.º
211.301/68 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ) sob nº 76.610.690/0001-62, localizado a Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo
Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE, é uma associação civil
com personalidade jurídica de direito privado, de ﬁns não econômicos e com caráter
exclusivamente beneﬁcente, assistencial, educacional e cultural, que tem por ﬁnalidade:
a) Acolhimento de crianças e adolescente de famílias carentes, de ambos os
sexos, portadores de deﬁciência física e/ou mental, treinável e recuperável, para
a reabilitação e, quando possível, a reintegração em sua família;
b) Acolhimento, personalização e proﬁssionalização da criança e do adolescente
carente;
c) Atendimento na área de assistência à saúde mental e psicossocial;
d) Desenvolvimento de atividades e projetos relacionados à cultura em geral de
modo a contribuir na disponibilização, aos carentes, de mais fácil e livre acesso
aos meios e fontes de cultura e o pleno exercício de seus direitos culturais;
e) Apoio, valorização e difusão do conjunto das manifestações culturais;
f) Criação, manutenção e desenvolvimento de projetos na área de esporte;
g) Criação e manutenção de qualquer obra ﬁlantrópica de educação, cultura,
esporte ou de assistência social que visem atender as necessidades da
comunidade.
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e estão sendo apresentadas em conformidade com a
legislação societária.
PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.

a) As

demonstrações

contábeis

foram

elaboradas

de

acordo

com

as

determinações da Lei nº 6.404/76, adotando e incorporando as alterações
promovidas pela Lei nº 11.638/07 e alterações posteriores.
b) As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis e as Normas
Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em
vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis,
notadamente a ITG – 2002 (R1) do CFC.
c) As práticas contábeis modiﬁcadas em função das alterações na legislação
societária não afetaram o resultado ou patrimônio liquido da Sociedade no
período abrangido pelas demonstrações contábeis divulgadas. As alterações
ocorrem somente em relação à reclassiﬁcação entre itens do ativo não
circulante, quando for o caso.

DO PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

O Plano de Contas Contábil está de acordo com as exigências legais vigentes.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das
demonstrações contábeis ressaltamos:
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

1.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Inclui Caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações ﬁnanceiras com
liquidez imediata estão demonstrados pelos valores aplicados, atualizadas com os
respectivos rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial.
Descrição

2016

2015

44.715,94

20.530,42

3.346,81

221.209,65

Aplicações Financeiras

13.623.237,47

10.208.406,89

Total

13.671.300,22

10.450.146,96

Descrição

2016

2015

Fas Humanizar Conv. Nº 4230/04

0,00

164.438,91

Fas Musicoterapia Conv. Nº 4561

112.369,63

205.525,63

Acolher Cuidar Conv. Nº 4731

1.017.168,29

1.303.437,16

Adote um Leito Conv. Nº 4964

1.796.750,02

2.183.243,76

0,00

2.278,00

1.167.113,15

0,00

Cuidar Idoso Conv. Nº 5082

247.728,28

0,00

Fas Humanizar Conv. Nº 5155

619.750,00

0,00

Conv. Nº 185/2016 Sermali

13.222,25

0,00

Conv. Ministério da Saúde

158.759,63

0,00

5.132.861,25

3.858.923,46

Caixa
Bancos

2.

SUBVENÇÕES A RECEBER
A conta Subvenções tem a seguinte composição:

Conv. Nº 105/2015 - P. M. S. J. P
SEDS 134 Metas

Total
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

3.

OUTROS CRÉDITOS
Estão registrados os saldos de: Adiantamento de Férias referente pagamentos
realizados em dezembro de 2016 de férias vencidas em 01/2017 no valor de R$
83.490,92; Cartão Presente Condor com valor de R$ 56.723,55, referente a crédito
que a entidade tem para utilização no supermercado Condor e IRRF a recuperar no
valor de R$ 7.820,33 referente pagamento indevido sobre o Processo nº 506020786.2014.4.04.700 – Execução de Sentença 1º Vara Federal Civil de Curitiba.

Descrição

2016

Adiantamento de Férias
Cartões Presente Condor

83.490,92

4.

56.161,63

56.723,55

3.421,71

7.820,33

0,00

IRRF a Recuperar

Total

2015

148.034,80

59.583,34

DESPESAS ANTECIPADAS

São contabilizadas as aplicações de recursos antecipados, cujos benefícios ou
prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao
resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos.

Descrição

5.

2016

2015

Seguros a Apropriar

17.012,41

18.805,43

Total

17.012,41

18.805,43

IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção,
deduzindo da depreciação, leva em consideração vida útil e utilização dos bens.
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios
econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido
no resultado como despesa quando incorrido.
Descrição

2016

2015

Terrenos

2.542.000,00

2.542.000,00

Ediﬁcações e Instalações

4.678.059,00

4.678.059,00

(2.825.254,10)

(2.635.773,05)

224.528,78

222.574,78

Informática

(188.245,68)

(151.816,76)

Móveis e Utensílios

1.249.565,62

1.184.537,62

Depreciação de Móveis e Utensílios

(806.517,69)

(686.277,48)

490.662,30

454.732,15

Depreciações Máquinas e Ferramentas

(453.532,87)

(407.307,03)

Veículos

1.773.097,74

1.685.732,19

(1.721.632,04)

(1.556.537,94)

2.775,00

2.775,00

0,00

(134,13)

23.927,30

23.927,30

945.756,92

827.721,86

5.935.190,28

6.184.213,51

Depreciações Edif. E Instalações.
Equipamentos de Informática
Depreciação

Equipamento

de

Máquinas e Ferramentas

Depreciações Veículos
Semoventes
Depreciação de Semoventes
Poço Artesiano
Obras em Andamento
Total

No exercício de 2016 ocorreram os seguintes aumentos patrimoniais:

Descrição
Equipamentos de Informática

2016
1.954,00

Móveis e Utensílios

65.028,00

Máquinas e Ferramentas

35.930,15

Veículos

87.365,55

Obras em Andamento

118.035,06

Total

308.312,76
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

DEPRECIAÇÃO - Calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do
tempo de vida útil, por espécie de bens.

6.

FORNECEDORES
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. Os
valores a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classiﬁcadas como passivos
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.

Descrição

7.

2016

2015

Fornecedores

76.080,35

139.598,73

Total

76.080,35

139.598,73

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. INSS
Empregados a Recolher. PIS/COFINS e CSLL e INSS sobre serviços de terceiros
quando aplicáveis, calculados de acordo com as bases legais tributarias vigentes na
apresentação das demonstrações.

Descrição

2016

2015

54.329,78

55.323,21

Terceiros

1.776,27

2.037,25

PIS/COFINS/CSLL a Recolher

2.103,42

1.869,45

58.209,47

59.229,91

INSS a Recolher
INSS

Total

Retido

S/

Serviços

de
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

8.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. Vale
evidenciar que a folha é calculada e respeitando o princípio da competência e as
legislações vigentes.

Descrição

2016

2015

335.265,43

312.551,70

4.103,63

0,00

FGTS a Recolher

72.413,58

66.727,81

IRF a Recolher

13.214,51

13.065,86

64,87

29,20

288,00

432,12

425.350,02

392.806,69

Salários a Pagar
Rescisões Contratuais a Pagar

Imposto Sindical a Recolher
Pensão Alimentícia a Repassar
Total

9.

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. ISQN
e IRRF retidos na fonte referentes aos serviços de terceiros e/ou autônomos
contratados por RPA (recibo de pagamento e autônomos); e seguros a pagar, que
para atender medidas preventivas, a entidade ﬁrmou contratos de seguro em valores
considerados suﬁcientes para cobertura de eventuais sinistros.
Descrição

2016

2015

634,75

395,50

IRF a Recolher

2.303,81

750,95

Seguros a Pagar

9.477,97

10.843,88

0,00

2.300,00

12.416,53

14.290,33

I.S.Q.N a Recolher

Processos Trabalhistas a Pagar

Total
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

10.

PROVISÕES
As provisões de Férias e FGTS de Férias vencidas, proporcionais e sobre
contingências, foram registradas a partir desse exercício para fazer frente aos
preceitos contábeis e adequar os registros gerenciais.

Descrição
Provisões para Férias
Provisões para o FGTS
Total

11.

2016

2015

750.821,95

0,00

59.954,00

0,00

810.775,95

0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Estão registrados: Valores referentes ao Financiamento de veículo adquirido em 2013;
e instituições bancárias referem-se a saldo negativo da conta Caixa Econômica
federal nº 297-0.

Descrição

Financiamentos
Instituições Bancárias

Total

12.

2016

2015

30.404,02

63.572,02

4,43

0,00

30.408,45

63.572,02

PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS
Estão registrados os valores referentes aos processos trabalhistas que o Pequeno
Cotolengo do Paraná – Dom Orione tem a pagar, valores contabilizados de acordo
com o relatório dos advogados responsáveis pelas ações.
Valores contabilizados no Passivo Circulante, valores previstos para o exercício de
2017 :
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

Descrição

2016

2015

Trabalhistas

275.000,00

0,00

Total

275.000,00

0,00

Valores contabilizados no Passivo Não Circulante, valores sem previsão de
pagamento.

13.

Descrição

2016

2015

Trabalhista

35.000,00

0,00

Total

35.000,00

0,00

PA TRIMÔNIO SOCIAL
O resultado do exercício está sendo mantido em conta especíﬁca, enquanto não
aprovado pela assembleia de associados. Após sua aprovação, será transferido
deﬁnitivamente para o Patrimônio Social. A entidade não remunera os membros
componentes de sua diretoria, conselheiros ou equivalentes e não distribui ou
concede vantagens sob nenhuma forma.
Descrição
Patrimônio Social
Doações de Ativo Permanente
Superávit no Exercício
Total

14.

2016

2015

16.021.755,98 13.971.590,21
21.800,00

21.800,00

999.471,97

2.050.165,77

17.043.027,95 16.043.555,98

RECEITAS DE ATIVIDADES
A entidade recebeu no ano de 2016 através de suas atividades o valor de R$
2.838.814,68, referente às atividades realizadas como Bazar de Artesanatos, Bazar de
Móveis, Bazar de Roupas, Campanhas e Eventos, Churrasco e algumas produções
próprias.
Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione | Relatório Anual | 2016

61

PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

15.

SUBVENÇÕES
O Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione tem contratos e diversos convênios
ﬁrmados com os órgãos Públicos com: Fundação de Ação Social de Curitiba - FAS,
Prefeituras Municipais, Secretaria de Educação a Distância - SEED, Secretaria da
Família e Desenvolvimento Social - SEDS, Ministério da Saúde, recebe pelo
desenvolvendo das suas atividades nas áreas da assistência social, educação, cultura
e saúde, no exercício de 2016 o grupo de subvenções está composto da seguinte
forma:
Descrição
Comtiba Acolher Cuidar Crescer
Conv. Nº 44/2014 - Seds
Conv. Seed-Sec.Da Educação
Convênio FAS Humanizar

2016
180.854,84
2.852.886,85
66.258,12
358.983,71

Convênio FAS

54.579,43

Convênio São José Dos Pinhais

29.621,79

Convênio Sus - Sist. Único Saude

564.523,32

Emenda Federal Conv 811453/2014

75.000,00

Ministério Da Saude

41.240,37

Ministério Da Saude Siconv

324.935,00

Município Almirante Tamandare

48.000,00

Programa Fnde Pdde 2016

26.000,00

Projeto Adote Um Leito
Projeto Musicoterapia
Projeto Roma - Peq Obra Divina

228.632,57
25.553,21
536.421,41

Semeando Saude Conv 5049

76.764,74

Vara Federal De Paranaguá

2.000,00

Total

5.492.255,36
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PEQUENO COTOL ENGO DO PARA NÁ (DOM ORIONE)
CNPJ 76.610.690/0001-62
Cu r i t i b a-PR
NOTA S EXPL ICA TIVA S À S DEMONSTRA ÇÕES CONTÁ B EIS
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Valores expressos em reais

16.

DOAÇÕES
A entidade recebeu de Doações no total de R$ 8.273.912,23, contabilizados em
Doações do Exterior, Copel, Cocel, Doações de particulares, Doações do
Supermercado Condor e créditos recebidos através do programa Nota Paraná.

17.

GRATUIDADES
Todos os atendimentos realizados são gratuitos e sem qualquer discriminação dos
beneﬁciários. As gratuidades concedidas pela entidade, no ano de 2016 através de
Projetos Sociais e Assistenciais, totalizaram um custo de R$ 13.865.093,73, sendo
este composto:

Gratuidades
Alimentação
Vestuário
Encargos Sociais
Férias
Planos de Saúde
Medicamentos
Salários e Ordenados

2016
1.494.007,73
73.331,19
863.019,98
1.318.819,18
34.814,28
238.123,70
6.382;518,66

13º Salário

543.962,23

Serv. Gás

136.078,22

Material Consumido

793.459,72

Médicos
Custos dos convênios
Total

36.230,00
1.766.132,61
13.865.093,73
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18.

ISENÇÃO USUFRUÍDA
O valor da Isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela entidade no
ano de 2016 foi de R$ 2.189.572,45 sendo este valor correspondente a 20% da quota
patronal do INSS, mais 1% RAT e 5% terceiros sobre Folha de Pagamento,
atendendo assim ao estipulado pela legislação e também inferior ao valor custo das
gratuidades concedidas.

19.

VALORAÇÃO TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, nº 1.409 - ITG
2002(R1), destinada para Entidades sem Fins Lucrativos, relatamos as informações
de gratuidade dos serviços voluntários aplicados na entidade durante o exercício de
2016. Foi utilizado o Salário Mínimo Nacional como base para cálculo do trabalho
voluntário, totalizando R$ 224.996,00, conforme serviços prestados na realização do
churrasco, campanhas e eventos, serviços nos bazares, serviços de artesanatos,
costura, manutenção, limpeza, e tele marketing.

20.

APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime de competência.
a) RECEITAS
As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante documentação
idônea.
b) DESPESAS
As despesas são registradas pelos seus valores originais, e de acordo com a sua
competência, e referem-se a gastos necessários à manutenção das atividades da
entidade.
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21.

CERTIFICADO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Encontra-se vigente o certiﬁcado até 31/12/2017.

22.

FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todas as Demonstrações Contábeis estão apresentadas em moeda corrente nacional
– REAL – sem qualquer tipo de atualização monetária ou conversão para qualquer
outro indexador. As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para
publicação.

Curitiba 31 de Dezembro de 2016.

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)
Renaldo Amauri Lopes

Link Contábil Ltda
Fernando Luis Mazur

Presidente

Contador

CPF 611.562.489-49

CRC-PR 045.321/O-0
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.
Diretores, Conselheiros e Associados da
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
Curitiba - PR
_________________________________
Curitiba
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Examinamos as demonstrações contábeis da PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM
ORIONE), que compreendem o balanço patrimonial na data de 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado das mutações do patrimônio social e dos ﬂuxos de caixa
na data referida, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Responsabilidade da administração da Entidade sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que foram determinados como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da PEQUENO
COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE) para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para ﬁns de expressar uma opinião sobre a eﬁcácia
desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva.
Opinião sem ressalva
_________________________________
Curitiba
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da PEQUENO COTOLENGO
DO PARANÁ (DOM ORIONE) em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e
os seus ﬂuxos de caixa para o período ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Curitiba, 20 de março de 2017.

AUDIACTO AUDITORES INDEPENDENTES SS
CRC-PR 04.618/0-9
CVM – 12.181

HELDER RIBEIRO MACHADO
CONTADOR CRC-PR 055.577/0-0

_________________________________
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