P R O G R A M A D E A U X Í L I O CO M U N I T Á R I O TERAPÊUTICO

Relatório de Atividades do Ano de 2020

1 - Nome da Instituição:
PACTO/POA –Programa de Auxílio Comunitário Terapêutico de Porto Alegre.
1.1 - Endereço:
Rua Doutor Telmo Vergara,293 - Partenon - Porto Alegre
CEP 90530-300.
Fone e fax: 3013.6007-3013.6449
E-mail: - rui@pactopoa.com.br / gilberto@pactopoa.com.br
Home Page: www.pactopoa.com.br

2 - Nome do Presidente:
Reinaldo de Almeida Rego
Endereço: Rua Cel.Genuino,449 aptº. 1204 Centro Histórico
Porto Alegre - CEP 90010-350 - Fone: 32245023.

3 - Finalidade da Instituição:
A PACTO/POA é uma OSC – Assistencial, laica, sem fins lucrativos e sem recursos próprios, que tem por
objetivo a Prevenção da dependência química (álcool e outras drogas), a Recuperação e Reinserção Social de
dependentes químicos, bem como apoiar a suas famílias.
4 – Entidades Mantidas:
4.1 - FAZENDA DO SENHOR JESUS – PACTOPOA - CNPJ - 97.134.480/0002-04
4.2 – PACTO ADOLESCENTES – CNPJ - 97.134.480/0004-68
4.3 – RECICLAGEM PACTOPOA – CNPJ - 97.134.480/0003-87
5 – Instalações e Metodologia:
5.1 - Comunidade Terapêutica “Centro de Apoio ao Dependente Químico – CADQ”.
Instalações:
Está localizada na Rua Doutor Telmo Vergara nº 293, Bairro Partenon - Porto Alegre, CEP 90530-300.
Funciona como sede administrativa, centro de informações e acolhimento.
Têm acomodações para 14 (quatorze) acolhidos.
É utilizada, também, como local de acolhida e triagem dos candidatos à residência na Comunidade
Terapêutica Rural (C.T. Rural) e primeiro contato com a metodologia de trabalho utilizada pelo PACTO/POA.
Metodologia:
Os acolhidos permanecem em torno de 10 dias na CADQ, objetivando a ambientação ao programa, momento
em que terão o primeiro contato com as ferramentas de recuperação que serão aprofundadas durante o seu programa
na Fazenda. Durante sua permanência, neste espaço, serão atendidos pela psiquiatra, psicóloga , assistente social e
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equipe terapêutica( monitores capacitados para desenvolver a função ) iniciando a construção do seu Plano de
Acolhimento Singular (PAS).
Seu propósito é ser, também, casa de passagem para acolhidos de outras localidades, bem como de ponto
de apoio em caso de consultas médicas que se façam necessárias durante o período de residência na Fazenda do
Senhor Jesus.
É utilizada, ainda, como apoio a ressocialização de dependentes químicos que concluíram o tratamento na
C.T. Rural e encontram dificuldades temporárias de emprego e moradia.
5.2 - Comunidade Terapêutica “FAZENDA DO SENHOR JESUS – PACTO/POA”.
Instalações:
Está localizada na Estrada de Lomba Verde, Distrito de Passo d’Areia, município de Viamão-RS, com área
aproximada de 50 Há, cedida em comodato pelo SESI/RS.
Têm capacidade para 82 acolhidos.
Metodologia:
Destina-se a acolher dependentes químicos do sexo masculino em regime de residência.
O tempo de duração do programa de acolhimento, é de no mínimo 9 (NOVE) meses, sendo que a
metodologia se apoia na disciplina, espiritualidade, terapia ocupacional e terapia de apoio.
Os dependentes que concluíram com êxito o programa terapêutico são considerados “Graduados”
Os grupos de apoio com supervisão psicológica na Fazenda do Senhor Jesus ocorrem todas as terças e
quartas– feiras.
O trabalho é dirigido e incentivado como atividade práticas. A Fazenda possui hortas para plantação de
verduras, legumes e hortaliças, bem como pomar, pocilga, tambo, minhocario e animais de campo. A produção é
destinada ao consumo dos acolhidos e dos animais.
5.3 – Casa de Reinserção Social PACTOPOA
Está localizada à Rua Francisco Braga, nº 250 no município de Porto Alegre. Destina-se a acolher, inicialmente,
egressos da “Fazenda do Senhor Jesus”, comunidade terapêutica da PACTOPOA, e tem dentre seus principais objetivos
propiciar-lhes apoio psicológico e oficinas socioeducativas e de profissionalização que lhes facilite o processo de açãoreflexão sobre suas realidades, e as possibilidades para as suas inserções educacionais e produtivas no meio social. As
oficinas hoje lá implantadas são as de Marcenaria, Informática e Artesanato.

5.4 – Comunidade Terapêutica - Pacto Adolescentes.
Instalações:
Está localizada na Rua Nelson Zang, 285, município de Porto Alegre, Bairro Partenon, CEP 90530-350.
Funciona como centro de informações e acolhimento para os adolescentes. Neste local estão localizados os
consultórios, sala de aula, salas multiuso, farmácia, refeitório, cozinha, escritório administrativo-financeiro da
PACTOPOA.
Têm capacidade para 12 acolhidos.
Metodologia:
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Destina-se a acolher dependentes químicos adolescentes do sexo masculino em regime de e residência.
O tempo de duração do programa, é de no mínimo 9 (NOVE) meses, sendo que a metodologia se apoia na
disciplina, espiritualidade, terapia ocupacional e terapia de apoio.
Os dependentes que concluíram com êxito o programa terapêutico são considerados “Graduados”
Os grupos de apoio com supervisão psicológica na PACTO ADOLESCENTES, ocorrem todas as terças e quintas–
feiras na parte da tarde.
Nosso trabalho conta com equipe multidisciplinar, composta por Assistente Social, Médica Psiquiatra,
Enfermeira, Técnica de Enfermagem Psicóloga, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, Educadora Física, Equipe de
Monitores.
Onde o trabalho desenvolvido é discutido e construindo baseado na subjetividade de cada adolescente,
respeitando as potencialidades e fragilidades de cada indivíduo, que busca ressignificar sua adolescência sem o uso
de substâncias psicoativas.
Insta salientar que o trabalho técnico desempenhado na PACTO Adolescentes pauta o seu fazer profissional
nas diretrizes do ECA, respeitando a infância e adolescência, resgatando esta inocência por hora roubada, pelo uso e
mesmo envolvimento com tráfico, assim buscamos na compreensão da individualidade construir o plano terapêutico
Singular e introduzir ao cotidiano dos mesmos atividades básicas, mas por vezes ainda nem experimentadas,
atividades estas que podem variar desde um uso de sabonete a experimentação de confeccionarem seus documentos,
e-mail, passeios culturais e mesmo a arte de convivência entre os pares.
5.5 – Reciclagem PACTOPOA
Instalações:
Está localizada na Rua Simão Kappel 521, município de Porto Alegre, em uma área de 838 m².
Destina-se ao processamento de resíduos sólidos, conforme LO 019195 / 2020 emitida pela Secretara
Municipal do Meio Ambiente
Fruto de um Termo de Cooperação com o Ministério Público Estadual/RS, lá foi implantado, também, o Projeto
Alquimia, cujo principal objetivo é o de estabelecer um programa de reaproveitamento dos Resíduos Sólidos de
Equipamentos Eletroeletrônicos Máquinas “caça-níqueis” e afins.
Possuímos licenciamento ambiental para nossas atividades, emitida pela SMAMS – Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e da Sustentabilidade, sob registro nº LO 019195 / 2020, com base nos autos do processo
administrativo nº190.000116.75.3..
Esta unidade
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6 – Inscrições em Órgãos Públicos

6.1 - Utilidade Pública Estadual:
De acordo com o processo n. º 00705-2100/96.0, Decreto –Lei de n.º 1.130 de 24 de julho de 1949,
regulamentado pelo Decreto n.º 3.130 de 15 de outubro de 1952, alterado pelo Art. 1º do Decreto n.º 36.374 de 28
de dezembro de 1995.
6.2 – Utilidade Pública Federal:
De acordo com o processo n. º 016304/99-96, publicado no Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 2000.
6.3 – Utilidade Pública Municipal:
De acordo com a Lei 8538 de 04 de julho de 2000.
6.4 – Conselho Nacional de Assistência Social:
Encontra-se inscrita nesse Conselho, sob o número 44006.003585/99-67, publicado no Diário Oficial da
União no dia 04 de abril de 2000, Seção 01 sob a resolução n. º 49 de 8 de março de 2000.
6.5 – Conselho Estadual de Entorpecentes:
Inscrito neste conselho.
6.6 – Conselho Municipal de Entorpecentes:
Inscrito neste conselho.

7 – Reuniões de Entre - Ajuda:
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7.1 - Reuniões de Grupos de Apoio
São encontros de ajuda - para dependentes químicos e seus familiares, que ali encontram um ambiente
sigiloso de solidariedade, amizade e informação para tentar resolver suas crises e problemas.
É adotado o Programa “AMOR-EXIGENTE”, quando se estuda a aplicação de 12 princípios simples de vida,
visando a capacitação e adequação dos familiares às exigências da experiência de convívio com Dependentes
Químicos. São colocados em prática através de metas pessoais semanais individuais e espontâneas. As pessoas
passam a frequentar regularmente uma reunião por semana em geral durante um ano (ou mais).
Existem 04 grupos de apoio:
●
●
●
●

Grupo das Famílias, onde se reúnem os familiares dos acolhidos da Fazenda do Senhor Jesus e PACTO
Adolescentes;
Grupo Refazendo, onde reúnem-se os familiares dos graduados da Fazenda do Senhor Jesus e PACTO
Adolescentes;
Grupo Gestar, onde reúnem-se as esposas e companheiras dos acolhidos e graduados da Fazenda do Senhor
Jesus;
Grupo NATA, onde reúnem-se os egressos (Graduados) da Fazenda do Senhor Jesus e de outras comunidades
terapêuticas

Estas reuniões eram realizadas nas terças-feiras às 19:30 hrs. na sede da PACTO Adolescentes, na Rua Nelson
Zang, nº 285. Com o agravamento da pandemia de COVID 19 e seguindo os protocolos de distanciamento definidos
pelos Governos Estadual e Municipal e com a constante avaliação do corpo técnico da PACTOPOA, foi decidido pela
não realização das mesmas, preservando a saúde de acolhidos, familiares e funcionários da PACTOPOA. Cabe salientar
que não houve nenhum caso de contagio por COVID 19 entre os acolhidos das comunidades terapêuticas
(adolescentes e adultos).
As reuniões dos grupos NATA e GESTAR, ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, com a
frequência média de 259,33 e 28,66 pessoas respectivamente. Estas reuniões ocorreram em lugar apropriado sendo
respeitados os protocolos de distanciamento.

8 - Clientela:
O programa é para pessoas com desvio de comportamento devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas,
e que desejam se recuperar. Devem ter idade entre 12 (doze) e 17 (dezessete e onze meses) anos, no caso dos
adolescentes e de 18 (dezoito) e 56 (cinquenta e seis) anos, os adultos e ambos serem do sexo masculino.
Não serão aceitas pessoas que além do uso de álcool e drogas sofram alguma comorbidade incompatível
com o programa terapêutico.
Juízes têm aceito o acolhimento de dependentes químicos na “FAZENDA DO SENHOR JESUS” como
alternativa à decretação de penas que restrinjam a liberdade e também como atenuante no julgamento, aceitando o
propósito do dependente químico de recuperar-se de sua dependência e redimir-se perante a sociedade.
Não se faz distinção de raça, credo religioso ou situação sócio econômica dos dependentes químicos,
candidatos à vaga na Comunidade Terapêutica.
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9 – Corpo Técnico da Instituição:
Divide-se em pessoal envolvido com e com o Programa de Recuperação de Dependentes Químicos e as
Reuniões para Familiares de Dependentes Químicos.
As pessoas diretamente envolvidas com o Programa de Recuperação são:
01 Médico – Clínico geral e Psiquiatra;
02 Assistente Social;
02 Psicólogo;
01 Nutricionista;
01 Educador Físico;
01 Psicopedagogo;
01 Terapeuta Ocupacional
Egressos de Comunidades Terapêuticas, em recuperação:
01 Coordenador de equipe;
02 Chefe de plantão;
10 Monitores;
14 Voluntários.
Todos que seguem as normas da FEBRACT (Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas).
Todos os monitores e chefes de plantão e coordenador, possuem estágios feitos em outras Comunidades
Terapêuticas e/ou cursos proferidos por organizações certificadoras.
As Reuniões para Familiares são coordenadas por 12 (Doze) voluntários que trabalham nos diversos
grupos de apoio nos horários e locais citados no item 7.1,
10 – Custeio do Programa de Recuperação:
A PACTO/POA mantem-se com convênios, receitas oriundas da Reciclagem PACTOPOA, doações, promoções
e contribuições feitas pelos familiares dos acolhidos da Comunidade Terapêutica. A PACTO/POA não é remunerada
por nenhuma das palestras ministradas e reuniões semanais com os familiares de dependentes químicos.
Dependentes químicos carentes são dispensados de parte das contribuições e admitidos quando a entidade
dispõe de recursos financeiros. No encerramento do exercício de 2020, havia 62 (sessenta e dois) carentes – (que não
tem condições de arcar com o custo total de seu tratamento), isto é, 96,875 % dos acolhidos na C.T. em dezembro de
2020.
11 – Serviços Prestados aos Acolhidos e a Comunidade:
11.1 – Palestras:
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- A PACTO/POA este ano não realizou palestras versando sobre Prevenção, Recuperação, Ressocialização de
dependentes químicos, bem como sobre AIDS, visto o cumprimento dos protocolos de distanciamento em virtude da
pandemia de COVID-19.
11.2 - Graduações.
- Não foram realizadas solenidades de “Graduação”, no ano de 2020, visto o cumprimento dos protocolos de
distanciamento em virtude da pandemia de COVID-19.
- Finalizaram o programa de recuperação xxx no ano de 2020.
11.3 – Recuperação:
Foram mantidos os serviços junto aos acolhidos da “Fazenda do Senhor Jesus“, seguindo os protocolos de
distanciamento definidos pelas regras dos Governos Estadual e Municipal bem como com a constante avaliação do
corpo técnico da PACTOPOA.
- Nas Terças-feiras o Diretor de Recuperação faz o acompanhamento individual e em grupo com os acolhidos;
- Semanalmente o Coordenador de Recuperação, faz acompanhamento em grupo com os acolhidos;
- Assistente Social, Médico e Psicólogo fazem atendimentos individuais e em grupo aos acolhidos da FSJ nas terças e
quartas feiras.
11.4 – Outros Eventos
Em virtude da pandemia de COVID 19 e em cumprimento dos protocolos de distanciamento não foram
praticadas atividades ou eventos que costumeiramente eram realizados na PACTOPOA, tais como graduações, dias de
espiritualidade e eventos festivos.
11.5 – Recuperações de Dependentes Químicos
O fluxo de acolhidos na CT Rural (Fazenda do Senhor Jesus) no ano de 2020 foi o seguinte:
●

Admissões – 170;

●

Desistências –103;

●

Alta Administrativa – 13;

●

Alta Terapêutica – 61 - Sendo que 45 são relativas a ingressos no ano de 2019;

●

Acolhidos – 36 em 31 de dezembro de 2020.

* Além desses ingressos foi, atendido 01 dependente químico, na casa de triagem da PACTOPOA, interessado no acolhimento
oferecido pela entidade, que por motivos diversos não conseguiu ingressar na entidade.

O fluxo de acolhidos na PACTO Adolescentes no ano de 2020 foi o seguinte:
●

Admissões – 26;

●

Desistências –9;

●

Alta Administrativa – 9;

●

Fuga – 2;
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●

Alta Terapêutica– 1 - Sendo que o ingresso foi no ano de 2019;

●

Acolhidos – 10 em 31 de dezembro de 2020.

* Além desses ingressos foi, atendido 01 dependente químico, na casa de triagem da PACTOPOA, interessado no acolhimento
oferecido pela entidade, que por motivos diversos não conseguiu ingressar na entidade.

12 – Receitas :
Receitas Contas

Total

%

Média

DOAÇÃO JURIDICA

R$ 89.135,31

4,68

R$ 7.427,94

DOAÇÃO FISICA

R$ 49.508,84

2,60

R$ 4.125,74

COMTRIB MENSAL RESIDENTES

R$ 60.702,80

3,18

R$ 5.058,57

R$ 1.459.911,36

76,57

R$ 121.659,28

R$ 208.257,13

10,92

R$ 17.354,76

R$ 33.400,43

1,75

R$ 2.783,37

CONVENIOS
RECICLAGEM
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 5.606,25
R$ 1.906.522,12

0,29
100,00

R$ 467,19
R$ 158.876,84

Total

%

Média

R$ 1.399.013,55

66,91

R$ 116.584,46

R$ 264.605,99

12,65

R$ 22.050,50

R$ 117.248,39

5,61

R$ 9.770,70

DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 24.165,67

1,16

R$ 2.013,81

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$ 8.019,88

0,38

R$ 668,32

R$ 277.934,06

13,29

R$ 23.161,17

R$ 2.090.987,54

100,00

R$ 174.248,96

13-Despesas :
Despesas Contas
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS ASSSITENCIAIS E
SOCIAIS
DESPESAS GERAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Reinaldo de Almeida Rego
Diretor Presidente
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