RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

RESULTADOS 2017
ADMINISTRATIVO/GESTÃO ESTRATÉGICA
✓Ampliação da equipe da AMAES, tendo 2 profissionais no setor
administrativo e 2 profissionais no Serviço Social;
✓Apresentação de funcionários, voluntários e colaboradores na página do
Facebook da AMAES;
✓Manutenção da filiação da AMAES na Fundaes – Federação das Fundações
e Associações do Espírito Santo;
✓Renovação de registro no CONCAV – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Vitória e no COMASV – Conselho Municipal de
Assistência Social de Vitória;
✓ Assento e Secretaria no CONCAV – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Vitória;
✓Assento no CES – Conselho Estadual de Saúde;
✓Assento no CRIAD – Conselho Estadual da Criança e Adolescente;
✓Participação no COMPED – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
de Vitória e no COMASV – Conselho Municipal de Assistência Social.

ADMINISTRATIVO/ORGANIZACIONAL
✓Manutenção e aperfeiçoamento de Comunicação Interna (Mural da
AMAES, Site, Redes Sociais e Whatzap, Comunicados Internos, Resoluções,
Emails Institucionais, Oficios e Ci’s);
✓Manutenção de Declarações Negativas (Municipal, Estadual, União/INSS,
Trabalhistas e FGTS);
✓Manutenção de Alvarás (Localização e Funcionamento, Sanitário,
Ambiental e Corpo de Bombeiros);
✓Manutenção do registro no CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social;
✓Manutenção de Utilidade Pública Municipal e Utilidade Pública Estadual;
✓Manutenção, renovações e aperfeiçoamentos de registros da AMAES,
quanto a Termos de Voluntariado, Contratos, Termos de Parceria, Termos
de Adesão de Associados, Termos de Autorização de Imagem, entre outros.

ADMINISTRATIVO/ESTRUTURAL
✓Manutenção de parceria com a VEPEMA (Prestadores de Serviços);
✓Manutenção e ampliação de parceria com a Justiça Federal (Prestadores
de Serviços);
✓Manutenção de parceria com a SEJUS/PAES de Viana (Prestadores de
Serviços);
✓Manutenção de parceria com a 2ª Vara Criminal de Vitória (Prestadores de
Serviços);
✓Revisão de Patrimônio, Inventário e Levantamento de Materiais;
✓Aquisição de móveis para a sala da presidência e Bazar Solidário, ar
condicionado para todas as salas que não tinham até 2017 (5 salas) e
aquisição de móveis para todas as salas (Mesas e cadeiras de escritório);
✓Reposicionamento de materiais audiovisuais do auditório (posicionando
projetor no teto, computador e materiais de informática e som em
armário);
✓Recebimento de novo Pula Pula (de tamanho menor) e troca de Pula Pula
(de um tamanho maior por um tamanho menor que suporta mesmo peso);
✓Aquisição de novos brinquedos para a brinquedoteca;
✓Aquisição de materiais por meio de doação da PROVIDA (Equipamentos
de atividades de vida diária/integração sensorial, brinquedos para o espaço
de vivências e jardim sensorial e equipamentos de academia).

ADMINISTRATIVO/CONTABILIDADE E FINANÇAS
✓Registro mensal de cópias de pagamentos;
✓Manutenção dos serviços da Singular Contabilidade na contabilização
mensal e na criação dos Livros Contábeis anuais, entre outras atividades;
✓Estruturação da equipe Contábil e de Finanças da AMAES para
acompanhamento de doações da Rede de Solidariedade e ações ligadas ao
acompanhamento das entradas e saídas da instituição (01 profissional como
Assistente Administrativo e Assessora Contábil e de Finanças).

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR/ATENDIMENTO
DA PONTA
✓Manutenção do Projeto “Superação Azul” (Coordenação Clinica). Projeto
do FIA – Fundo da Infância e Adolescência; 50 crianças e adolescentes
atendidos (25 atendidos com atendimentos semanais com psicólogo e 25
atendidos com fonoaudióloga, gerando600 Atendimentos com psicólogo e
600 atendimentos com fonoaudiólogo durante 6 meses;
✓Manutenção do Projeto de Educação Física “Movimentar é preciso,
envolver é essencial” (Coordenação Pedagógica). Parceria com a Prefeitura
Municipal de Vitória, na cessão de Educadora Física; 6 crianças e
adolescentes atendidos semanalmente, gerando 240 Atendimentos em 10
meses;
✓Manutenção do Projeto “Ludoterapia”. Trabalho voluntário de 02
psicopedagogas e 02 profissionais em apoio pedagógico; 16 crianças e
adolescentes atendidos semanalmente, gerando640 Atendimentos em 10
meses;
✓Manutenção do Serviço de Atendimento Pedagógico (Coordenação
Pedagógica). Trabalho voluntário de 04 professoras de educação especial;
10 crianças e adolescentes atendidos semanalmente, gerando 400
Atendimentos em 10 meses;
✓Manutenção e ampliação do Projeto “Criança Grande” (Coordenação
Clinica). Trabalho voluntário de 02 psicólogas; 08 autistas adultos atendidos
semanalmente, gerando 192 Atendimentos em 6 meses;
✓Manutenção do Grupo de Artesanato de mães (Coordenação Pedagógica);
10 mães participantes; 15 Atendimentos em 10 meses;
✓Manutenção da Oficina de “Game Terapia” (Coordenação Clinica).
Atendimento a 17 autistas semanalmente em materiais de Multimídia,
sobretudo X-Box, DVD e Computador Adaptado da Positivo,gerando 51
atendimentos em 3 meses;
✓Criação da Oficina de “Música” (Coordenação Clinica). 21
autistasatendidos semanalmente, gerando252 Atendimentos em 3 meses;

✓Criação da Oficina de “Jiu-jitsu (Coordenação Pedagogica). 12 atendidos
autistas, gerando144 Atendimentos em 3 meses;
✓Criação da Oficina de “Arteterapia” (Coordenação Pedagogica). 16 autistas
atendidos, gerando192 Atendimentos em 3 meses;
✓Criação da Oficina de Linguagem, componente do “Programa da Primeira
Infância” (Coordenação Clinica). Trabalho voluntário com 02 psicólogas, 02
fonoaudiólogas e 2facilitadoras em pedagogia, em estimulação da
linguagem; 31 crianças de 02 à 05 anos atendidos, gerando744
atendimentos em 6 meses;
✓ Serviço Social; Atendimentos, acompanhamento e encaminhamentos as
famílias dos autistas atendidos na instituição; 525 Atendimentos em 10
meses; 115 Acolhimentos Sociais/Atendimentos Iniciais em 10 meses,
acrescentando essas famílias na lista de espera dos atendimentos; 234
Encaminhamentos para (CRAS, BPC, etc);
✓1 Neuropediatra e 1 Psiquiatra Infantil atendendo mensalmente a 4
autistas de forma voluntária; 34 Atendimentos em 10 meses;
✓Manutenção do Programa de Carteirinha do Autista / Cartão de Associado
- 93 cadastros.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR/DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO DO AUTISMO E DA INCLUSÃO
✓ Participação como co-realizadora da Sessão Azul com abrangência
territorial a Vila Velha e a Grande Vitória (Sessões de Cinema Mensais no
Boulevard Shopping Vila Velha
✓ Realização do Curso de Cuidadores na Educação e Manejo do
Comportamento;
✓Apoio ao Workshop de Estratégias de condução psicológica da família no
autismo, com realização de parceiros;
✓ Apoio ao Workshop Relações Humanas no Trabalho, com realização de
parceiros.
✓Co-Realização do Simposio de Autismo “Novos Conceitos e terapias no
TEA”, com realização de parceiros.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR/DEFESA E
GARANTIA DE DIREITOS
✓Caminhada Estadual de Conscientização do Autismo no Espírito Santo;
✓Projeto Dignidade com Identidade, mutirão em parceria com a Policia Civil
na confecção de documentos de identidade para 25 autistas.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR/ACOLHIMENTO
DAS FAMÍLIAS
✓Grupo de Acolhimento e Apoio dos Pais e Amigos do Autistas (Reuniões
Periódicas).

COMUNICAÇÃO/CRIAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
✓Obtenção de Mídia Espontânea através de fatos e eventos (Jantar
Solidário, Corrida AMAES Azul, Gol Azul, entre outras atividades);
✓Alcance de mais de 17.000 curtidas na Página do Facebook;
✓Manutenção e ampliação de redes sociais (Twiter, Facebook, Instagram da
AMAES e do Bazar, Linkedin, Google +);
✓Manutenção de site e página no youtube;
✓Manutenção de comunicação através de WhatsApp Institucional;
✓Primeiro Prêmio “Universo Azul”, homenageando os parceiros destaques
do ano em prol da causa do autismo junto a AMAES.

COMUNICAÇÃO/TECNOLOGIA
✓Execução do Serviço Integrado Tecnológico da AMAES (Sobretudo na
criação da sala de Base Tecnológica, para unificação de serviços de
Videomonitoramento, Rede de Computadores e PABX).

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
✓Execução do Projeto “Superação Azul“ do FIA – Fundo da Infância e
Adolescência – inicio em Julho de 2017 (01 Psicóloga + 01 Fonoaudióloga +
01 Assistente Social);
✓Execução do Projeto “Serviço Social pelos direitos dos autistas” do FIA –
Fundo da Infância e Adolescência – inicio em Julho de 2017 (01 Assistente
Social + 01 Assistente Administrativo + 01 Estagiária Administrativo + 01
Estagiária de Serviço Social);
✓Execução do Projeto “Movimentar é preciso, envolver é essencial”, do FIA
– Fundo da Infância e Adolescência – inicio em Outubro de 2017 (01
Fisioterapeuta + 01 Terapeuta Ocupacional);
✓ Execução de Emendas Parlamentares Estaduais para Reestruturação
Física e do Sistema de Telefonia da AMAES (R$ 50.000,00: Amaro Neto; R$
30.000: Sérgio Magesky; R$ 20.000,00: José Carlos Nunes; R$ 10.000,00:
Hércules Silveira);
✓Realização da quarta edição do Gol Azul: O Jogo das Estrelas pelos
Autistas; Futebol Solidário com Sávio e muitos outros craques do futebol;
✓Ampliação de doações financeiras mensais da Rede de Apoio de R$ R$
400,00 em Janeiro para R$ 700,00;
✓Ampliação de doações financeiras mensais de Associados de R$ R$ 300,00
em Janeiro para R$ 400,00;
✓Ampliação de doações financeiras mensais da Rede de Contribuintes de
R$ 750,00em Janeiro para R$ 1000,00;
✓Bazar Solidário Continuado/Permanente, arrecadando em média R$ 2.000
mensais;
✓Projeto Troco Solidário, no pedágio da Rodosol/3ª Ponte e Pedágio de Vila
Velha/Guarapari;
✓ Loja Vazia de Roupas no Shopping Vitória;
✓ Jantar Solidário organizado pelo Grupo GASS – Grupo Amigos Somando
Solidariedade, com a doação de em torno de R$ 36.000,00;
✓ Roda Gigante Solidária do Natal do Shopping Vitória, tendo toda sua
renda revertida para a AMAES;
✓ Aprovação no pedido de doação da PROVIDA, tendo a doação de diversos
materiais de ginástica/academia, terapia ocupacional e brinquedos para o
Jardim Sensorial;
✓Doação das inscrições do Evento “Fenergia”, com o valor de em torno de
R$ 4.000,00;

✓Ampliação dos profissionais parceiros com Super Descontos para os
Associados efetivos e demais famílias de autistas encaminhados pela
AMAES;
✓Tramitações para liberação de recursos de Emendas Parlamentares
estaduais de 2017:
-Sérgio Magesky – Custeio de contas e 1 profissional administrativo por 6
meses;R$ 30.000,00
- Nunes e Bruno Lammas – Corrida AMAES Azul;R$ 50.000,00
- Luzia Toledo – Reestruturação do Mobiliamento da AMAES;R$ 10.000,00
- Dr. Hércules – Reestruturação do Mobiliamento da AMAES; R$ 10.000,00
✓ Inicio da Parceria JAA (Aplicativo de compra de carnes que doa
porcentagens de vendas para a AMAES);
✓ Manutenção da Parceria com “O Pólen” (Aplicativo de compra na internet
que doa porcentagens de vendas para a AMAES);
✓Projeto Vepema Aprovado para final de 2017/inicio de 2018 – 2
assistentes administrativos contratados por 12 meses;
✓ Captação de recursos para aquisição de 5 Ar condicionados, máquina de
estamparia e Balcões, através de edital de projetos da Justiça Federal;
✓ Participação em editais buscando recursos para 2018 no FIA de Vitória e
Justiça Federal-ES;
✓Atualização documental e prosseguimento na intenção de ampliação da
cessão do espaço sede da AMAES.

DESAFIOS PARA 2018
✓Manutenção da Campanha Universo Azul (Criação de Vídeo Institucional
Geral, Vídeo de Captação de Recursos e Vídeo de divulgação da causa “Você
Sabia?”);
✓ Liberação de Recursos Captados em 2015 de Emendas Parlamentares
Federais para Reestruturação Física da Sede da AMAES;
✓Captação de novas Emendas Parlamentares para 2018 (Custeio de
profissionais, Corrida AMAES AZUL, melhorias em sistema de
videomonitoramento, rede de computadores e parte elétrica, entre outros
objetos);
✓Inicio do credenciamento com a SEDU;
✓Obtenção do CNES – Cadastro Nacional de Entidades de Saúde;
✓ Participação no PRONAS - Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência;
✓Obtenção de Titulo de Utilidade Pública Federal;
✓ Planejamento da II Etapa da Reestruturação Física da Sede da AMAES
(Telhado, janelões e piso dos corredores; Avaliar sobre construção de 2º
Andar de Mezanino em algumas salas; Avaliar de fazer estacionamento na
AMAES na lateral da instituição);
✓Ampliação de “O Polen” e “JAA”, com porcentagens de vendas em
aplicativos destinadas para a AMAES;
✓ Retomada de projetos antigos: “Irmão Camarada”, “Cuidar de quem
Cuida”, entre outros;
✓Manter projetos diversos: “Criança Grande”, “Gameterapia”,
“Ludoterapia”, “Música / Musicoterapia”, “Artes / Arteterapia”, “Primeira
Infância / Oficina de Linguagem”, “Movimentar é preciso, envolver é
essencial”, entre outros.

