
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

ASA 

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 



 

   

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 
Rua Esteves Júnior 447 – Centro - 88015-130 - Florianópolis SC 

Fone/Fax (48) 3224-8776 asa.arquifln@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADE  
Nome Ação Social Arquidiocesana  

CNPJ 83.892.828/0001 - 29 

Utilidade Publica Municipal Lei 983/1970 

Utilidade Publica Estadual 

 Lei 3.964, de 15 de maio de 1967 

 Lei 16.733 De 12 De Dezembro De 2019 

Utilidade Pública Federal Decreto n° 69.305, de 04 de outubro de 1971. 

Forma Jurídica Organização da Sociedade Civil – OSC. 

Endereço Rua Esteves Júnior, 447 

Município  Centro, Florianópolis - SC 

CEP 88015-130 

Telefone 48 3224 8776 

E-mail asa.arquifln@gmail.com 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 

Nome Luiz Paulo de Campos 

CPF 533.222.749 - 34 Identidade  1.370.211 

Estado Civil Casado Profissão Motorista  

Cargo Presidente Final do Mandato 27/07/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asa.arquifln@gmail.com
mailto:asa.arquifln@gmail.com


 

   

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 
Rua Esteves Júnior 447 – Centro - 88015-130 - Florianópolis SC 

Fone/Fax (48) 3224-8776 asa.arquifln@gmail.com 

 

DIRETORIA  

 

Presidente Diác.Luiz Paulo de Campos 

Vice-Presidente Diác. Ideraldo Luiz Paloshi 

Secretário Diác.Roque Inácio Führ 

2ª Secretário Diác. Hildo Manoel da Silva 

Tesoureiro Diác.Carlos Augusto Gomes Filho 

2º Tesoureiro Diác. Francisco Carlos de Sousa 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Titular Diác. Ideraldo Luiz Paloshi Diac. José Domingos 

Titular Diác. Germano Rodolfo Borchardt 

Titular Diác.. Joel Steinbach 

Suplente Diác. Antônio José de Souza 

Suplente Diác. Paulo Schmidt 

Suplente Diác.. Nilson Dagostin 

  

 

SECRETARIA EXECUTIVA  

 

Secretário Executivo Fernando Anísio Batista 

Coordenador de Projetos  Luciano Leite da Silva Filho 

Assistente Social Simone Aparecida Marcelino de Jesus 

Técnico em Projetos Sociais Mariele Letícia Gomes Magalhães Santos 

Gestora Financeira Amazília Caroline Carvalho Chagas Gomes 

Assessora de Comunicação  Giovanna Dutra Meyer 

  

 

CASA DE APOIO SÃO JOSÉ 

 

Coordenador  Pe. Almir José de Ramos  

Serviços Gerais Aurelina Lambert de Carvalho Chagas 

Serviços Gerais Cleonete Abreu de Almeida 

Serviços Gerais  Sobella Josefina Canizales Marquez 

  

  

BAZARES SOLIDÁRIOS  

 

Assistente Administrativo  Adriana Luiza Batista Fernandes  

Assistente Administrativo Constância Rodrigues Estefano  

Assistente Administrativo Camila Martins Pinto 

 

Diretoria e Equipe Executiva 2020 

 

mailto:asa.arquifln@gmail.com


 

   

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 
Rua Esteves Júnior 447 – Centro - 88015-130 - Florianópolis SC 

Fone/Fax (48) 3224-8776 asa.arquifln@gmail.com 

  

 

 

 

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA  

60 ANOS DE HITÓRIA 

 

 

Em 1960 aprovou sua criação em assembleia  

Com o objetivo de coordenar obras sociais, 

Educação de base e promoção humana 

Nascia assim, a Ação Social Arquidiocesana  

 

Sua sigla toma a delicadeza de uma mulher – 

ASA, 

Aquela que é sensível ao sofrimento alheio 

Abrigo, mão amiga, força e esteio  

Carrega ternura e gentileza no olhar 

 

Pássaro que nasce  

Para servir as comunidades  

Onde o voo da esperança  

Da ASAs a Solidariedade  

 

Voluntários, parceiros e amigos 

Emanam na Arquidiocese a ação à liberdade  

De tantos diferentes, nasce a unidade  

Mulheres, crianças e adolescentes 

Indígenas, negros, imigrantes 

Povo de rua, idosos e dependentes 

Sobre as asas da igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantas lutas passadas e tantas memórias    

Quanto pão e quanta paz 

Por uma visão de mundo, transformadora. 

Onde a ASA a luz da política, é libertadora.  

 

Seus valores têm os pilares da 

Ética, da democracia, do respeito.  

Da Justiça, da cidadania e dos direitos. 

Sua luta é por sustentabilidade socioambiental 

Por uma sociedade, justa,  

Democrática e plural. 

 

Por cada dia mais pastorais 

Pelo fortalecimento da Caridade Social  

Pelo enaltecimento das políticas públicas  

Pela Assistência Social  

 

Chega aos 60 anos de história  

Por um mundo de liberdade  

Reina a Ação Social Arquidiocesana  

Reina a esperança de nova sociedade 
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Mensagem do Presidente  

 

“A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. 

Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, 

mas tudo entre eles era posto em comum” (At 4, 32).  

 
 

O Domingo da Divina Misericórdia, na sua Liturgia da Palavra, no texto tomado do livro dos Atos 

dos Apóstolos, propõe um modelo de comunidade onde os membros sejam assíduos na escuta da Palavra, na 

fraternidade, na partilha e na oração. Cremos que o exercício destas quatro atitudes é um eloquente anúncio 

da presença do Reino de Deus perpetuando-se na história da Igreja. O Dom do Espírito Santo derramado sobre 

a comunidade reunida, faz com que ela supere as dificuldades e os próprios limites e saia pelo mundo 

convocando homens e mulheres de boa para juntos gritar: “Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom; eterna é 

a Sua Misericórdia!” (Sl 117, 1). 

A ASA, Ação Social Arquidiocesana, em atenção a Palavra de Deus, com base na Doutrina Social 

da Igreja e, orientada por nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Wilson Tadeu Jönck, buscou enfrentar as 

adversidades impostas pela pandemia do COVID-19, exercendo sua vocação primeira de cuidar e promover a 

vida. 

No ano de 2020, com dedicação, sabedoria e amor, conseguimos implantar projetos sociais para 

geração de renda, atender famílias atingidas por várias enfermidades, firmar parcerias com entidades 

estaduais, federais e internacionais, orientar associados da rede de solidariedade, colaborar financeiramente 

com entidades de atendimento a idosos e dependentes químicos, colaborar com um número enorme de 

entidades sociais para a realização de bazares, etc. 

Neste contexto de pandemia, ainda que de forma simples, celebramos com alegria o aniversário de 

60 anos de serviços prestados ao povo da Arquidiocese de Florianópolis, seja no âmbito religioso, social, 

cultural, econômico e político.  

Ao publicar o Balanço Social de 2020, nós da ASA, queremos apresentar a toda sociedade catarinense 

o resultado produzido pela nossa gestão social-econômico, incluindo-se ali o vigoroso e producente 

relacionamento com as entidades filiadas, a responsabilidade social praticada de forma virtuosa em busca 

da transparência das nossas ações, a valorização do exercício da ética humanista e a pratica da moral cristã. 

As informações aqui disponibilizadas, falam sobre a geração e a distribuição das riquezas 

produzidas, os recursos humanos utilizados, o atendimento aos menos favorecidos, a interação da entidade 

com a população geral, a proteção do meio ambiente e a promoção da cidadania, dos direitos humanos e 

da vida plena para todos.  

A Ação Social Arquidiocesana, através da Diretoria Executiva e da Secretaria Executiva, quer 

agradecer aos diversos parceiros do setor público, da sociedade civil organizada e as empresas privadas pela 

confiança depositada em nosso trabalho, bem como pela colaboração dispensada a nós. 
 

Jesus Ressuscitado-Glorificado, por sua Divina Misericórdia, nos favoreça e nos cumule de Fé, 

Esperança e Caridade. 

 

Paz e Bem! 

 

 

                                                                        Presidente da Ação Social Arquidiocesana  
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO  

 

 

 O Relatório de Atividades da Ação Social Arquidiocesana é constituído de Apresentação da entidade 

- elaborada pelo presidente da instituição, sua missão, visão e valores e os objetivos institucionais Ainda nesta 

seção, é possível conhecer a origem dos recursos da entidade e sua infraestrutura, mais aprofundados no 

relatório financeiro. 

Na segunda parte se apresenta os projetos desenvolvidos, somando 07 - suas especificidades e 

direcionamento a públicos específicos - para tanto apresentou-os individualmente, com a seguinte sequência 

de projetos e dados:  

 

1. Acompanhamento as Entidades Sociais 

2. Fundo de Solidariedade 

3. Acesso e Controle Social de Políticas Públicas 

4. Casa de Apoio São José 

5. Bazares Solidários 

6. Centro de Reinserção Social São Francisco de Assis 

7. Centro de Integração Santa Dulce dos Pobres 

 

 

A descrição de cada projeto foi organizada por: descrição do serviço em conformidade com a 

Resolução CNAS 27/2011; objetivo geral e específico; metodologia utilizada, considerando: forma de 

assessoria, acompanhamento de atividades desenvolvidas, período de assessoramento e avaliação; ainda para 

cada projeto foram criados eixos específicos, como: público alvo; formas de acesso; número de atendidos; 

recursos humanos envolvidos; abrangência territorial; resultados obtidos; capacidade de atendimento, e; 

parceiros. 

Após a apresentação dos projetos específicos também são apresentados: desenvolvimento 

institucional; comunicação e o financeiro das ações do ano de 2020. 

O Anexo I desse relatório apresenta as atividades desenvolvidas referente a Campanha “É tempo de 

cuidar”, relata as atividades desenvolvidas a partir da crise sanitária instalada pelo SARS COV 2, causador da 

COVID 19.  

O Relatório de Atividades de 2020 da Ação Social Arquidiocesana priorizou a transparência, os 

detalhes das ações para que possa, por meio da leitura e da visualização das imagens, perceber um pouco das 

obras sociais que abrangem a Arquidiocese de Florianópolis e movimentam 52 entidades filiadas além de 

parceiros, voluntários e apoiadores. 

 

Esperamos que aprecie a leitura e embarque nessa rede de solidariedade. 

 

Ação Social Arquidiocesana.  
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A Ação Social Arquidiocesana (ASA) é uma associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, fundada 

em 17 de novembro de 1960 com duração de tempo indeterminado. Conforme seu Estatuto, a ASA enquanto 

entidade de Assistência Social tem por finalidade desenvolver seus serviços, programas, projetos através de 

assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e defesa e garantia dos 

direitos de forma gratuita, continuada, permanente e planejada. Atua prioritariamente em 30 municípios. 

Possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, Utilidade Pública Municipal, 

Estadual e Federal.  

A ASA constrói a sua identidade e seu sentido social, contribuindo nos processos de transformação e 

desenvolvimento da sociedade, com base em parâmetros éticos, que conduzem à defesa da vida plena para 

todos, à vivência da justiça e da solidariedade.  

 

 

MISSÃO 

Atuar e potencializar Entidades Sociais, por meio de assessoria e acompanhamento, fortalecendo a 

promoção e defesa dos direitos e políticas sociais, na construção de uma sociedade justa, democrática, 

solidária, sustentável e plural. 

 

 

VISÃO 

Ser reconhecida enquanto entidade de assessoria qualificada com metodologia e dinâmica de trabalho 

em rede, aprimorando e ampliando a sua visibilidade e sustentabilidade.  

 

 

VALORES 

✓ Ética – incide em atuar com princípios de justiça, pautado em valores que promovam o bem comum 

e a defesa dos direitos humanos, respeitando as pessoas com quem interage. 

✓ Democracia – implica numa relação coletiva, participativa, horizontalizada com contribuição e 

responsabilidade de todos. 

✓ Solidariedade – para além do ato de ajudar, de fazer algo, é um princípio inerente e continuo de vida, 

e que permeia a justiça, os direitos, o respeito, irradiando-se para o meio ambiente. 

✓ Respeito – aceitar a diversidade, diferenças culturais, de gênero, etnia, geração, crenças, entre outras. 

✓ Transparência – ato de publicizar quem somos; o que fazemos; em que e como investimos e com 

quem interagimos.   

✓ Justiça, Cidadania e Direitos – elementos que se complementam para a efetivação e garantia dos 

direitos, para assegurar a promoção e a dignidade humana. 

✓ Sustentabilidade Ambiental – ação humana que gere menor impacto ao meio ambiente entendendo 

o planeta como casa de todos e que merece cuidados para a manutenção da vida e das futuras gerações. 

✓ Protagonismo – participação ativa e autônoma nos espaços de interação e inserção social.  

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A ASA  
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OBJETIVOS ESTATUÁRIOS DA ENTIDADE 

 

✓ Prestar assessoramento às ações sociais no que se refere à estrutura e organização, à formação, à 

elaboração de projetos, à captação de recursos bem como a outras ações voltadas ao aprimoramento e 

adequação das entidades de Assistência Social à Política Nacional de Assistência Social; 

✓ Desenvolver trabalho em rede com vistas ao fortalecimento, ampliação e unificação da Rede de 

trabalhos Social da Arquidiocese de Florianópolis; 

✓ Desenvolver suas ações em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, com as 

diretrizes da Cáritas Brasileira e demais legislações pertinentes. 

✓ Prestar assessoramento voltado prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 

organizações de usuários, desenvolvendo formações e capacitações de lideranças, dirigido ao público 

de assistência social.  

✓ Atuar de forma permanente e planejada na defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

contribuindo na construção de novos direitos, promovendo a cidadania e enfrentando as desigualdades 

sociais, articulando-se com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público de assistência 

social. 

✓ Ampliar a consciência ambiental e compromisso com o desenvolvimento solidário e sustentável, 

promovendo iniciativas locais.  

✓ Divulgar os trabalhos no campo social. 

✓ Promover eventos culturais, artísticos, religiosos e turísticos em vista do desenvolvimento solidário e 

sustentável. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS DA ENTIDADE 

 

✓ Mitra Metropolitana de Florianópolis - repasse dos recursos para manutenção da entidade. 

✓ Caritas Brasileira - Campanha 10 Milhões de Estrelas e Destinação de doações para Bazares Solidários 

✓ Bazar Solidário Permanente: Centro - Florianópolis e Praia Comprida - São José 

✓ Doações diversas de pessoas físicas e jurídicas - roupas, alimentos, recursos financeiros, entre outros. 

 

INFRAESTRUTURA DA ENTIDADE 

 

✓ Uma sede cedida pela Mitra Metropolitana de Florianópolis para o desenvolvimento das 

atividades, contendo: um espaço de 150 metros quadrados, que acolhe 05 profissionais; uma 

biblioteca com um acervo de aproximadamente 200 títulos; uma garagem;  

✓ Uma casa cedida pela Prefeitura Municipal de São José pelo período de cinco anos, renováveis 

por igual período (Casa de Apoio São José).  

✓ Uma casa localizada no Bairro Vila Aparecida, patrimônio da entidade, contendo 311,65 metros 

quadrados. 

✓ Uma casa localizada no Bairro Alto Aririú – Palhoça, patrimônio da entidade, contendo 400 

metros quadrados (em construção). 

✓ Um imóvel Alugado no Centro de Florianópolis – Para Centro Logístico da Caritas Regional e 

realização de Bazar Solidário 

✓ Um imóvel alugado na Praia Comprida em São José – Para Central de doação e realização de 

Bazar Solidário.   

✓ Dois carros:  

Chevrolet Spin LT 1.8 ano 2013 modelo 2014; 

Fiat Fiorino Furgão Work Hard 1.4 ano 2018 modelo 2019. 
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1.  PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

1.1. Acompanhamento as Entidades Sociais 

1.2. Fundo de Solidariedade 

1.3. Formação em Políticas Públicas 

1.4. Acesso e Controle Social de Políticas Públicas 

1.5. Casa de Apoio São José 

1.6. Bazares Solidários 

1.7 Centro de Reinserção Social São Francisco de Assis 

1.8 Centro de Integração Santa Dulce dos Pobres 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Foram prestados 

acompanhamentos a entidades de assistência social por 

meio do assessoramento político, técnico e administrativo 

no mês de fevereiro, sendo que as demais atividades foram 

reordenadas às demandas de atendimento emergencial. O 

Acompanhamento das ações sociais busca a “qualificação 

dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial” (CNAS 27/2011). 

 

 

OBJETIVO GERAL: Oferecer assessoria e acompanhamento a entidades sociais, voltado para a gestão e 

atuação dos profissionais e voluntários junto à população em situação de vulnerabilidade social embasados na 

Política Nacional de Assistência Social– PNAS, objetivando ainda, o enfrentamento da pandemia de COVID 

19.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Fortalecer as iniciativas existentes, revisão de práticas e inovação 

social para o aprimoramento do atendimento aos usuários destas 

entidades. 

✓ Assessorar as entidades-membro no que se refere ao processo de 

reordenamento das entidades a partir das orientações do Conselho 

Nacional de Assistência Social.  

✓ Assessorar as entidades quanto a sua organização e requisitos 

frente a títulos e qualificações existentes. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: A assessoria se dá para entidades de assistência social conforme as 

demandas internas destas instituições. O assessoramento pode ser para planejamento de ações específicas 

elaboração de projetos, articulações e planejamento institucional, formações, materiais didáticos. O 

acompanhamento das atividades é desenvolvido por meio de visita às entidades, orientação remota, materiais 

de orientação, reuniões e encontros formativos. O número de vaga acontece conforme a demanda. O período 

de assessoramento acontece de fevereiro a dezembro. A avaliação é realizada ao final de cada atividade e em 

assembleia anual da entidade.  

 

A partir de março a instituição teve que repensar sua forma de atuação, após ser decretado o Estado de 

Calamidade devido à pandemia de SARS COV-22. No realinhamento das ações de acompanhamento às ações 

sociais se configurou em:  

Relatórios Institucionais: diagnóstico sobre o atendimento que as ações sociais realizaram em seu território 

para atender as demandas e minimizar os impactos causados pela pandemia. Foi pedido por meio de 

comunicação que cada entidade filiada a ASA, enviasse o relatório das atividades desempenhadas durante o 

 

 1.1 ACOMPANHAMENTO AS ENTIDADES SOCIAIS 
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período de pandemia. No mesmo relatório foi incluído um item referente ao Ciclone Extratropical que atingiu 

o Estado de Santa Catarina em 30/06/2020.  (ANEXO - I).  

Visitas Institucionais e reuniões: planejamento, sistematização e 

articulação interinstitucional. O planejamento se deu apenas no mês de 

fevereiro, sendo interrompido pelos decretos de emergência, foi dado 

continuidade em novembro, respeitando as medidas de distanciamento 

e o decreto estadual referente às normas. Para planejamento da Ação 

Social Nossa Senhora dos Navegantes foi feita parceria com o Instituto 

Araxá que possui expertise em planejamento e acompanhamento de 

entidades sociais. Foi acompanhada apenas uma ação social com 

planejamento devido ao COVID-19. Foi feito acompanhamento ao 

Projeto Reavivar, localizado em Biguaçu para organização e 

implantação de uma ação social paroquial. Esse processo deve ser 

finalizado em 2021. 

Reuniões de Foranias: a área de atuação da ASA abrange 30 municípios que foram divididos em foranias com 

liderança responsável em cada região para o melhor atendimento das demandas das ações sociais.  Foram 

feitos encontros e formações online com as lideranças e ações sociais. 

Fórum Arquidiocesano das Pastorais Sociais:  o fórum destacou a questão da Pandemia de COVID 19, e os 

desafios que têm sido os novos tempos em especial, de domínio da tecnologia afim de continuar dando 

sequência aos trabalhos pastorais. Lembrou que estamos “isolados sim, desconectados da realidade não”. Que 

precisamos nos reinventar e aprender “a olhar o outro e vê-lo, não permitir um olhar que atravesse e que não 

veja”. Problematizando a importância do acesso a políticas emergenciais e a própria assistência humanitária.  

 

Acompanhamento e assessoria a Pastoral do Povo de Rua: Desde o início da pandemia houve o 

acompanhamento e assessoria às ações da Pastoral na elaboração e aprovação de projetos sociais voltados a 

esse público; elaboração de ofícios a prefeituras municipais pedindo atenção a causa dos vulneráveis que 

vivem em situação de rua. A ASA participou de encontros na prefeitura municipal de São José, a fim de 

problematizar as questões referente a necessidade de torneiras, máscaras e álcool em gel serem 

disponibilizados a eles.  

 

Semana do Voluntariado: a semana do voluntariado movimentou as ações sociais foi pedido que fossem feitas 

homenagens a cada voluntário nas redes sociais com fotos e imagens. Também elaborado um manual que em 

seu conteúdo abordou ética do voluntariado, cadastro e leis que asseguram o bom relacionamento entre as 

instituições. 

 

Dia Mundial Dos Pobres: o dia abordou questões políticas envolvendo o exército de mão de obra inativo, os 

efeitos da pandemia sobre os mais empobrecidos, o desemprego e a fome que se agravam a cada ano no país. 

Foi elaborado material de sensibilização a causa, com imagens e apelo do Papa Francisco.  

 

60 Anos da Asa: Foram feitos vídeos e depoimentos de profissionais, diretoria e voluntários que 

acompanharam esse processo histórico da ASA, também está se desenhando uma revista que resgata as 

memórias e histórias desse período. Os vídeos estão alocados no You Tube, mas foram divulgados 
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amplamente nas redes sociais da ASA. O jornal da Arquidiocese disponibilizou uma página em comemoração 

aos 60 anos da entidade. 

 

Campanha 10 Milhões de Estrelas: A campanha 10 Milhões de Estrelas é uma iniciativa permanente da Cáritas 

Brasileira que se repete a cada ano, no período do Advento e do Natal, como gesto concreto e coletivo, na 

perspectiva da consolidação da cultura de paz, da justiça social e de uma espiritualidade comprometida com a 

vida humana e com os direitos da natureza. A campanha 10 Milhões de Estrelas se propõe a animar as pessoas, 

grupos, comunidades, paróquias e a sociedade como um todo, a vivenciar o espírito do Natal na perspectiva 

de construir uma sociedade de paz e cuidado uns dos outros e, sobretudo, uma sociedade que pratique a justiça 

e respeite os direitos dos diferentes. 

PÚBLICO-ALVO: entidades e organizações de assistência social 

"aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por Lei, bem como as que 

atuam na defesa e garantia de seus direitos” (LEI ORGÂNICA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nº 8.742/1.993). O acompanhamento é 

destinado especialmente aos diretores, associados e voluntários das 

entidades sociais. 

FORMA DE ACESSO: Convite via email, WhatsApp e redes sociais 

à participação nos eventos online. As demandas atendidas tanto podem 

surgir das entidades sociais, quanto a partir da ASA. 

 

NÚMERO DE ATENDIDOS  

✓ 6 Visitas às entidades sociais e reuniões, com a participação de 24 pessoas (08 H/ 16 M) 

✓ 03 reuniões do Fórum das Entidades Sociais, com a participação de 52 pessoas (20H / 32M)  

✓ 01 Assembleia eletiva da ASA com a participação de 41 pessoas (17H /24M) 

✓ 06 Encontros das Foranias com a participação de 50 pessoas (15H /25M) 

✓ 03 Materiais formativos: Manual do Voluntário; revista de 60 anos da ASA;Dia do Pobre; como 

Organizar uma ação social. 

✓ Campanha 10 milhões de Estrelas: 15.140  

 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

PROFISSÃO QUANT 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL DE CADA 

PROFISSIONAL 

VÍNCULO DA 

ENTIDADE 

Cientista Social 01 40 Celetista 

Assistente Social 01 30 Celetista 

Técnico em Projetos Sociais 01 40 Celetista 

Auxiliar Administrativo 01 40 Celetista 

 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Balneário 

Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Botuverá, Brusque, Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, 
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Governador Celso Ramos, Guabiruba, Itajaí, Itapema, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, 

Paulo Lopes, Porto Belo, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, 

São José, São Pedro de Alcântara, Tijucas. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS CONVÊNIOS/ PARCERIAS: Próprios da ASA (bazares 

solidários e doações) 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: ocorrendo o acompanhamento de forma direta com visitas e 

assessorias, e indiretamente, em formações, encontros e assembleias. Em período de Pandemia atendeu apenas 

01 entidade diretamente para planejamento e organizou um relatório técnico com as ações que aconteceram 

nas entidades envolvendo 48 entidades da rede.  

 

PARCEIROS: Instituto Araxá. 

 

CONTRAPARTIDA: Não há contrapartida financeira nos serviços prestados às entidades acompanhadas 

pela Ação Social Arquidiocesana. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

✓ Iniciativas planejadas em parceria com outras instituições a fim de organizar ações com base na PNAS 

das entidades membros. 

✓ Novas ações e estratégias que respondam aos desafios da realidade social imposta pelo COVID -19. 

✓ Uso da comunicação como instrumento de informação e visibilidade dos trabalhos sociais, 

principalmente nesse período de pandemia. 

✓ Qualificação de dirigentes no desenvolvimento de suas ações. 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Criado em 1999 o Fundo Solidário Permanente visa apoiar projetos sociais, 

caracterizando-se como um importante instrumento de transformação social, voltado ao apoio a projetos 

sociais e de geração de trabalho e renda. Conforme preconizado no CNAS 27/2011 fortalecer e qualificar as 

entidades e organizações quanto ao seu planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento, avaliação, 

oferta e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais e para sua atuação na 

defesa e garantia de direitos. 

 

OBJETIVO GERAL: Apoiar financeiramente iniciativas que apontem para a superação das estruturas de 

pobreza e injustiça social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Estimular e favorecer a construção de relações solidárias e não discriminatórias. 

✓ Favorecer a criação de projetos alternativos de geração de trabalho e renda. 

✓ Incentivar projetos sociais referentes aos temas de políticas públicas.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: com bases em demandas e necessidades locais apresentadas através de 

projetos sociais por entidades de assistência social objetivando 

a superação da pobreza e o desenvolvimento de atividades das 

entidades de assistência.  O Fundo de Solidariedade passa por 

momentos específicos durante o ano: a) Campanha de 

arrecadação do recurso; b) Capacitação das entidades para 

elaboração de projetos sociais; c) Submissão dos Projetos para 

análise do conselho gestor. O período do assessoramento é de 

fevereiro a dezembro de cada ano. A avaliação e o 

monitoramento ocorrem por meio de instrumental – técnico e 

financeiro de prestação de contas. O acompanhamento aos projetos aprovados se dá por meio de visitas do 

 

1.2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE 
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técnico de projetos sociais às entidades sociais. O conselho gestor do fundo avalia trimestralmente os impactos 

sociais resultante do apoio do fundo solidário. Processo de aprovação: os projetos encaminhados através do 

edital são submetidos à aprovação do conselho gestor, analisando a realidade existente expressa no projeto 

bem como o impacto deles para o território e a capacidade de prestação de contas (técnica e financeira) de 

cada entidades. Ao final desse processo as entidades proponentes de cada projeto aprovado são convocadas 

para uma reunião onde acontecem as orientações de uso do recurso e o repasse dele. No ano de 2020 a coleta 

da solidariedade aconteceu no mês de novembro, uma vez que no corrente ano foi necessário o reordenamento 

das ações em virtude da pandemia causada pelo COVID-19. Sendo assim não foi possível trilhar os momentos 

específicos que o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade percorre durante o ano. Com isso, as entidades da 

sociedade civil foram submetidas a apenas um edital, sendo ele a VI Edição do Prêmio de Iniciativa Solidária 

Dom Afonso Nieheus, utilizando os recursos da coleta do ano de 2019. 

 

PÚBLICO-ALVO: 03 Entidades sociais foram beneficiadas: Ação Social São Luiz Gonzaga; Entidade Social 

Fé e Alegria;  

 

FORMA DE ACESSO: As entidades de assistência social, grupos e movimentos sociais podem se inscrever 

a partir do momento do lançamento do edital do Fundo 

Solidário. 

 

AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIDOS  

✓ 02 Reuniões do Conselho de Análise de Projetos; 

✓ 01 Formação da Campanha da Fraternidade 2020; 

✓ 01 Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, 

com a participação 69 pessoas (29H / 40M) 

✓ 03 Projetos Sociais aprovados, com 4.532 pessoas 

beneficiadas diretamente; 

✓ 01 Premiação Dom Afonso Niehues.  

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

PROFISSÃO QUANTIDADE 
CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 

CADA PROFISSIONAL 

VÍNCULO DA 

ENTIDADE 

Técnico em Projetos 

Sociais 

01 40 Celetista 

Membros do Conselho 

de Avaliação de 

Projetos 

04  Voluntários  

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Botuverá, 

Brusque, Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Guabiruba, Itajaí, 

Itapema, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Porto Belo, Rancho Queimado, 

Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara, Tijucas. 
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ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS CONVÊNIOS/ PARCERIAS: campanha de captação de 

recursos destinada especificamente para o Fundo Solidário. 

 

CONTRAPARTIDA: Nos projetos aprovados são apresentadas contrapartidas, tais como: local para realizar 

o projeto, equipamentos, equipe de execução do projeto. 

 

RESULTADOS OBTIDOS  

✓ O Fundo Solidário configura-se enquanto 

ferramenta estratégica de potencialização 

dos projetos sociais comunitários e de 

geração de renda, possibilitando melhoria 

nas condições de vida da população 

empobrecida. 

✓ Ampliação e qualificação da atuação das 

entidades sociais apoiadas pelo Fundo 

Solidário. 

✓ Formação específica em elaboração de projetos e captação de recursos para lideranças sociais. 

✓ Acompanhamento no desenvolvimento dos projetos, buscando novas perspectivas de atuação de cada 

projetos e envolvimento com a rede socioassistencial de cada território.  

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: A quantidade de projetos aprovados se dá de acordo com os valores 

arrecadados em cada ano e com a quantidade de projetos inscritos a partir do edital. Ressaltando que no ano 

de 2020 as aprovações ocorreram utilizando os recursos da coleta da solidariedade do ano anterior. 

 

PARCEIROS: Mitra Metropolitana de Florianópolis. 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Participação nos espaços de controle social. Conforme preconiza o CNAS 

27/2011, formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros/as e 

lideranças populares.  

OBJETIVO GERAL: Ampliar o acesso às políticas públicas e garantia de direitos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Engajamento efetivo e representativo da ASA nos espaços de lutas por ampliação de Direitos e de 

Políticas Públicas. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: No âmbito de atuação com as entidades sociais torna-se  fundamental a 

0 fortalecimento da assistência social 

enquanto política pública. Para isso, é 

necessária a aquisição de novos saberes 

de forma continuada, para uma prática 

integrada e organizada, que desconstrua 

a visão de atuação imediatista instalada 

historicamente, bem como, o 

desenvolvimento de capacidades e 

meios técnicos que possibilitem a 

identificação das diferentes formas de 

vulnerabilidades e riscos da população e 

dos territórios. As atividades 

desenvolvidas foram: reuniões, participação e articulação nos eventos, intercâmbio de experiências. 

Acompanhamento de atividades desenvolvidas: aconteceu com a participação em conselhos de políticas 

públicas, a exemplo, o Conselho Municipal de Habitação do município de Florianópolis e o Conselho 

Estadual de Assistência Social, assim como os espaços de Fóruns de Entidades da Sociedade Civil; Encontro 

Sulista do Marco Regulatório e Estadual; e usuários da Política de Assistência Social problematizando 

questões comuns a organizações do território. O período de atuação e frequência destes espaços é de fevereiro 

a dezembro. Avaliação: Acontece de forma continuada a fim de avaliar a efetividade das ações empreendidas 

enquanto coletivo e na própria entidade. No ano de 2020, os encontros e participação aconteceram de forma 

online.  

 

Encontros Plataforma MROSC: aprendizagem continuada sobre a PNAS, funcionamento das OSCs. 

Mobilização da Rede de Ações Sociais para capacitação sobre o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (online). 

Reuniões Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis: A ASA participa ativamente do Fórum de políticas 

públicas e, participou d GT de Gestão de Crise que objetivou problematizar questões emergentes referentes à 

política de assistência social e a resposta a COVID- 19, em especial, aos públicos mais vulneráveis: crianças 

 

   1.3 ACESSO E CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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e adolescentes; idosos; população em situação de rua. As ações se pautaram em elaboração de documentos, 

carta aberta ao prefeito, mobilização para acesso as políticas públicas, entre outros, que emergiu no Plano de 

Contingência da Assistência Social do Município de Florianópolis. Online 

PÚBLICO-ALVO: Conselheiros de Assistência Social e Usuários do SUAS - Sistema Único de Assistência 

Social; entidades sociais. 

 

FORMA DE ACESSO: Participação e engajamento da ASA em espaços de controle social e motivação das 

entidades assessoradas para participarem. 

 

AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIDOS  

✓ 09, Reuniões do Fórum Municipal de Políticas Públicas de Florianópolis envolvendo 135 pessoas  (55 

H/50 M80) 

✓ 03 Encontros formativos com a participação de 208 pessoas representantes de entidades de SC (72H 

/ 136M) - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Online  

✓ Conselho Estadual de Assistência Social. 

✓ 06 Reuniões do Conselho Estadual de Direitos Humanos. 

✓ 04 Reuniões do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Florianópolis 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

PROFISSÃO QUANTIDADE 
CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 

CADA PROFISSIONAL 

VÍNCULO DA 

ENTIDADE 

Assistente Social 01 30 Celetista  

Voluntária 01  Voluntária 

Coord. de 

Projetos 

01 40 Celetista 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Estado de Santa Catarina 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Próprios da entidade (bazares, eventos, doações) 

 

CONTRAPARTIDA: Não há contrapartida financeira nos serviços prestados pela Ação Social 

Arquidiocesana 

 

RESULTADOS OBTIDOS:  

✓ Atuação crítica e propositiva nos conselhos e fóruns; 

✓ Troca de experiências com outras instituições; 

✓ Luta por garantia e ampliação de direitos; 

✓ Avanço nas agendas comuns das entidades envolvidas.  

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Conforme os eventos e as agendas forem se confirmando. 

 

PARCEIROS: Entidades da Sociedade Civil, Poder Público Municipal e Estadual, Movimentos Sociais. 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: A Casa de Apoio 

São José nasceu com o propósito de prestar amparo 

aos pacientes e acompanhantes dos pacientes do 

Hospital Regional de São José, Dr. Homero de 

Miranda Gomes, vindos de vários municípios de 

Santa Catarina para realizar intervenções 

médico/hospitalares. Depois de passar por uma 

grande reforma, realizada através de doações e 

realização de eventos, sem uso de dinheiro público, 

a Casa de Apoio São José foi inaugurada em 13 de 

dezembro de 2017, com capacidade para acolher 

dignamente 26 pessoas, homens e mulheres. Além 

de proporcionar estadia, a casa oferece quatro 

refeições diárias, espaço para banho, descanso e 

lavanderia.  

 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer serviço de acolhimento digno e gratuito a pacientes e acompanhantes provenientes de todos os 

municípios do Estado de Santa Catarina, de outros estados e países que estejam em tratamento ou 

acompanhando alguém que esteja em tratamento no Hospital Regional de São José e no Instituto de 

Cardiologia de Santa Catarina, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Acolher dignamente os acompanhantes dos pacientes do Hospital Regional de São José, oferecendo 

estadia, refeições e local para descanso.  

✓ Atuar no sentido de prestar apoio aos pacientes e acompanhantes do hospital regional, com total 

gratuidade dos serviços. 

✓ Proporcionar um ambiente humanizado e acolhedor. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: o trabalho da casa é realizado por funcionários e voluntários que além de 

manter o ambiente em condições adequadas de higienização, estão 

organizadas de forma a preparar 4 (quatro) refeições diárias - café da 

manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Acompanhamento de 

atividades: por se tratar de um projeto de atendimento direto e 

continuado, inclusive finais de semana, busca-se ampliar o quadro de 

voluntários e de doações para continuar oferecendo um serviço de 

excelência. O fato de atender pessoas num momento de fragilidade na 

vida, tanto física quanto emocional e tal situação exige um ambiente, 

acima de tudo, humanizado.  Como forma, de controle de atendimento, é estabelecido uma relação próxima 

 

    1.4 CASA DE APOIO SÃO JOSÉ 
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com o serviço de assistência social do hospital, onde é priorizado as pessoas com mais necessidade de estadia, 

bem como, é realizado o preenchimento de um cadastro básico de informações, que serve como norte para o 

planejamento das ações. O usuário é acomodado em um dos quartos da casa, com total privacidade e 

segurança, podendo utilizar também os espaços de uso coletivo, como sala de TV, sala de estar, descanso, 

capela e lavanderia. Período de Acompanhamento: durante o ano inteiro inclusive finais de semana. 

Avaliação: é realizada no dia a dia da casa, em reuniões com os voluntários e funcionários, semanalmente 

entre o secretário executivo da ASA e o coordenado da casa e durante as estadias dos usuários. 

PÚBLICO - ALVO ATENDIDO: Pacientes e acompanhantes dos pacientes do Hospital Regional de São 

José Dr. Homero de Miranda Gomes e Instituto de Cardiologia de Santa Catarina.  

 

FORMAS DE ACESSO: a porta de entrada na casa se dá através do Serviço Social e do setor de humanização 

do Hospital Regional, que após verificar a necessidade por um local de permanência, encaminha para o 

paciente ou o acompanhante a casa, seja para pernoitar, fazer uma refeição ou passar o tempo necessário para 

realização do tratamento. 

 

AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

 

✓ Pernoite: 4.238 

✓ Café da manhã: 3.937 

✓ Almoço: 4.769 

✓ Lanche: 3.491 

✓ Jantar: 4.473 

✓ Lavação de roupas: 36 

✓ Descanso: 82 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

PROFISSÃO 
QUANTIDA

DE 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL DE CADA 

PROFISSIONAL 

VÍNCULO DA 

ENTIDADE 

Coordenador 01 40 Voluntário 

Voluntários  07 8 Voluntários 

Funcionárias contratadas 03 40 Celetista  

Cientista social (suporte) 01 40 Celetista 

 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Interestadual e internacional 

 

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Doações de pessoas físicas, jurídicas e receitas de bazares 

realizados pela instituição. 
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CONTRAPARTIDA: Não há contrapartida financeira. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

✓ No ano de 2020, a Casa de Apoio recebeu 4.238 pessoas para pernoite, vindas de diversas localidades, 

sendo: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Paraná, Bahia, Haiti, Argentina 

e Venezuela. 

✓ Neste período foram servidas 16.670 refeições. 

✓ Familiares mais tranquilos por poder estar próximo de quem se encontra em tratamento ou 

hospitalizado. 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  

✓ 26 pessoas. 

 

PARCEIROS 

✓ SESC Mesa Brasil 

✓ Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina 

✓ Hospital Regional de São José 

✓ Prefeitura Municipal De São José 

✓ Clube Maré Alta  
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: O projeto Bazares Solidários se consolidou com a parceria entre Caritas 

Brasileira Regional/ SC e o Instituto Lojas Renner, que realizam mensalmente doação de roupas e acessórios 

com pequenos defeitos. Conforme CNAS 27/2011 sistematização e disseminação de projetos inovadores de 

inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem 

incorporadas nas políticas públicas. No de 2020, a pesar 

da pandemia, o projeto dos bazares solidários ampliou 

sua atuação, fortaleceu sua organização e se dividiu em 

quatro áreas específicas de atuação: 

 

1. Bazares Solidários Permanentes: coordenados 

diretamente pela ASA, abrem duas vezes por 

semana e estão localizados no Centro de 

Florianópolis (Rua Monsenhor Top, 144) e em São 

José (Rua Constâncio Krummel, 950). Os recursos 

oriundos dos bazares permanentes são destinados 

para manutenção da estrutura administrativa da 

ASA, Casa de Apoio São José e, apoio direto a três entidades sociais que estavam passando por 

dificuldades durante a pandemia. 

 

Entidade Total 

Lar Santa Maria da Paz 54.043,61 

Lar Santa Maria dos Anjos 27.006,80 

CT São Lourenço 27.006,80 

Total 108.057,21 

 

2. Bazares nas Entidades Sociais: por meio da parceria com a Cáritas Regional SC, a ASA destina lotes de 

roupas para entidades sociais que solicitam doações por ofício. A realização de bazares nas entidades 

sociais é uma cooperação estabelecida através de um termo de parceria, destinada para o fortalecimento 

da atuação de cada entidade, bem como, a própria manutenção do projeto dos bazares.  

 

3. Bazar Virtual: por conta da pandemia, com dificuldades de abrir o bazar físico e provocar aglomerações 

e o contágio pelo COVID 19, a ASA inaugurou no dia 02 de junho de 2020 o seu bazar Virtual, que 

facilita a compra das roupas dos bazares pela internet. 

 

4. Caixa Solidária: buscando a ampliação das possibilidades do bazar solidário, mas também fortalecer 

nosso compromisso com a sustentabilidade socioambiental, a ASA iniciou no dia 24 de setembro de 2020 

o projeto Caixa Solidária. Esse projeto é destinado a receber doações de roupas, calçados e acessórios 

através de caixas instaladas em locais com grande circulação de pessoas, como supermercados, 

condomínios, shopping. O projeto inspirado em experiências da Europa e na América do Norte está em 

expansão na região da Grande Florianópolis pela ASA e em outras regiões do país por outras 

entidades.Em Santa Catarina, o projeto é executado pela entidade Cidadania em Ação, do município de 

 

  1.5 BAZARES SOLIDÁRIOS 
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Criciúma, que tem como coordenador Mateus Machado Rossi, que conheceu e foi voluntário do projeto 

da Opere Caritas ONLUS Valle D’Aosta - Itália. Após cinco anos de execução do projeto na região sul 

do Estado de Santa Catarina, com reconhecimento nacional de seus impactos ambientais, o coordenador 

do projeto entrou em contato com a ASA para estabelecer uma parceria para implantar o projeto na Grande 

Florianópolis. No ano de 2020 a ASA alugou 10 caixas solidárias, que foram instaladas no Supermercados 

Bistek (5 caixas), Camelão de São José e Palhoça (2 caixas), Bazar Solidário de São José (1 caixa), 

Residencial Stella e Cennarium (2 caixas). Para iniciar o projeto foi necessário construir um galpão nos 

fundos do terreno do bazar de São José que servirá de depósito das roupas doadas, além de adquirir uma 

automóvel Fiorino ano 2018 para fazer as coletas das doações. 

 

OBJETIVO GERAL  

✓ Potencializar a sustentabilidade de entidades sociais 

em sua missão. 

 

OBJETIVOS 

✓ Fortalecer as ações advindas das entidades sociais.  

✓ Preservar o meio ambiente reutilizando e 

articulando alternativas para o reaproveitamento 

dos materiais que não serão utilizados nos bazares 

solidários.  

✓ Promover acesso à população que se encontra em 

situação de vulnerabilidade econômica a produtos 

de baixo custo e boa qualidade.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: A Ação Social Arquidiocesana organiza doações para diversas entidades 

sociais com o objetivo de realizarem bazares e gerarem recursos que auxiliam no desenvolvimento dos seus 

projetos e no atendimento de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Através do 

conserto e reutilização das roupas doadas, os bazares solidários promovem a sustentabilidade dos projetos de 

organizações sociais e evitam que o produto seja 

descartado no meio ambiente. Acompanhamento 

dos bazares se dá por meio dos relatórios das 

entidades sociais beneficiadas, bem como 

suporte técnico e logístico para a realização das 

atividades. Período de acompanhamento durante 

o desenvolvimento das atividades. Avaliação do 

processo acontece por meio da relação da ASA 

com as entidades sociais e dos relatórios 

contendo o impacto social obtido com a 

realização dos bazares solidários.PÚBLICO 

ALVO: Entidades Sociais e pessoas com baixa 

renda. 

 

FORMA DE ACESSO: encaminhamento de  ofício da entidade a Ação Social Arquidiocesana fazendo a 

solicitação, contendo a finalidade social do bazar. 
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AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

✓ Funcionamento de 02 Baza 

✓ res Solidários Permanentes. 

✓ Assessoria e orientação para a realização de bazares solidários em outras instituições. 

✓ Customização e/ou alternativas de reaproveitamento todos os itens.  

✓ 32 entidades realizaram bazar com a finalidade de aplicar o recurso nas suas ações. 

✓ 7 entidades sociais receberam doações de roupas, sapatos, roupas de cama do projeto caixa solidária.  

✓ 3.640 quilos de roupas destinada para a reciclagem têxtil em São Paulo. 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

 

PROFISSÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA  VÍNCULO  

Auxiliar Administrativo 03 40 CLT 

Auxiliar Administrativo 01 30 CLT 

Voluntários 05 8 Voluntário  

Cientista social (suporte) 01 40 Celetista 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Botuverá, 

Brusque, Camboriú, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Guabiruba, Itajaí, 

Itapema, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Porto Belo, Rancho Queimado, 

Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara, Tijucas. 

 

FONTE DE RECURSO FINANCEIRO: Bazar Solidário Permanente: Centro - Florianópolis e Praia 

Comprida - São José, parceria com entidades. 

 

CONTRAPARTIDA: Não há contrapartida financeira 

 

RESULTADOS OBTIDOS  

✓ Foram reaproveitadas 3.443 caixas de roupas, sapatos e acessórios que seriam descartados no meio 

ambiente. 

✓ Sustentabilidade financeira da ASA várias entidades sociais; 

✓ Acesso a produtos de qualidade pela população vulnerável 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

✓ 32 entidades de assistência social. 

 

PARCEIROS  

 

✓ Caritas Brasileira Regional SC / Cidadania em Ação (caixa solidária) 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: O Recanto São Francisco, localizado no bairro Aririú – Palhoça, o imóvel 

foi doado, no início do ano de 2019, da Ação Social São Francisco de Assis, pertencente à Paróquia São 

Francisco de Assis/Palhoça à Ação Social Arquidiocesana – ASA. Atualmente o espaço físico encontra-se em 

reforma para posterior funcionamento. A reforma do espaço foi projetada pela equipe de Engenheiros Sem 

Fronteira - ESF/núcleo Florianópolis, com objetivo a 

elaboração dos projetos: arquitetônico, hidrossanitário e 

elétrico da casa.   

 

OBJETIVO 

✓ Ser um espaço de referência para realização de reuniões, 

formações e capacitações profissionais, bem como um espaço 

para acolher até 15 pessoas com mais de 40 anos que se 

encontra em situação de vulnerabilidade social.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: A obra foi executada por um construtor, com o acompanhamento da 

Engenheira Daniela Torquato Alves e coordenada pelo Secretário Executivo da ASA. No ano de 2020 foi 

realizado a obra do piso térreo, com as seguintes etapas: elevação do contra piso, demolição e construção de 

paredes dos três banheiros, uma cozinha, dois quartos, uma lavanderia e duas salas de apoio, colocação de 

janelas e portas em vidro, sistema hidro sanitário, elétrica, colocação de pisos, azulejos e pintura interna. 

Período de assessoramento: enquanto a obra estiver sendo executada e após a execução para seleção de 

instituições que coordenarão as atividades na casa. 

 

PÚBLICO ALVO ATENDIDO: pessoas em diversas situações de vulnerabilidade social.  

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 15 

 

RESULTADO OBTIDOS: Piso térreo praticamente pronto, faltando somente as louças dos banheiros, 

conclusão da cozinha, reboco externo e calçada.  

 

   RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

✓ 01 Construtor e um ajudante 

✓ Engenheira  

✓ Eletricista 

✓ Secretário Executivo da ASA 

 

RECURSOS FINANCEIROS: R$ 61.379,52 (sessenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), 

 

PARCEIROS: Bazares Solidários Permanentes da ASA que custearam as despesas da obra. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: município de Palhoça 

 

1.6 CENTRO DE REINSERÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
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DESCRIÇÃO: O Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres está localizado na Vila Aparecida, 

bairro de Florianópolis. Iniciou sua atuação em 2020 entre estruturação do espaço e o desenvolvimento de 

projetos, em meio à crise de COVID -19.  Bairro possui 3.951 pessoas e é considerado pela Prefeitura 

Municipal como de interesse social. 

  

OBJETIVO GERAL 

✓ Fortalecer o tecido social existente na comunidade onde está inserido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Desenvolver o protagonismo social por meio de programas, projetos e oficinas de formação 

continuada;  

✓ Oferecer oportunidades de geração de trabalho e renda e formação profissional. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: O Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres além de incluir a 

comunidade em todo o processo de planejamento; tomadas de decisões e execução de projetos, agregando 

parceiros e apoiadores das mais diversas áreas tanto pelo conhecimento técnico. Acompanhamento das 

atividades desenvolvidas: acompanhamento direto tanto nas ações de planejamento como de execução, 

articulação – comunidade e parceiros, e desenvolvimento das potencialidades do Centro: Período de 

Assessoramento: o período de assessoramento acontece durante todo o ano. Avaliação: a avaliação é realizada 

nas reuniões de planejamento, como forma de garantir a efetividade e a correção dos rumos – caso seja 

necessário. Semanalmente realiza reunião do Fórum Gestor, 

participando dele: lideranças comunitária, representantes dos 

projetos e parceiros, para discutir e planejar as ações. 

 

O Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres atua com 

projetos específicos planejados e executados com os usuários, 

sendo eles: Padaria Comunitária Dona Zezé, Ateliê de Costura 

Recantos da Vila, Saboaria e Cosméticos da Vila, Oficinas de 

Economia Solidária – Projeto Esperançar da Caritas Brasileira, 

Curso de Barbearia e Formação do Programa Jovem Aprendiz. 

O ano de 2020 o Centro de Integração Santa Dulce dos Pobres passou pela adequação e estruturação dos 

espaços internos e deu início a quatro projetos sociais: 

✓ Padaria Comunitária Dona Zezé: Projeto de geração de trabalho e renda, que produz e comercializa o “Pão 

da Quebrada”, produto vegano, 30% Integral, comercializado com valor diferenciado dentro da 

comunidade. Atuam na padaria quatro moradores (duas na produção e duas na comercialização), sendo 

um imigrante haitiano. Teve como avanço nesse ano a readequação do espaço físico, aquisição de 

equipamentos e comercialização em período de pandemia. 

 

     

1.7 CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL SANTA DULCE DOS POBRES  
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✓ Atelié de Costura Retratos da Vila: Conserto de roupas, produção de absorventes de pano, bolsas. 

 

✓ Saboarias e cosméticos da Vila – Projeto de geração 

de trabalho e renda que produz e comercializa 

sabonetes e cosméticos. Toda a produção preocupa-

se com embalagem e está sendo planejadas formas 

de embalagem biodegradáveis. 

 

✓ Cozinha Comunitária Dona Hilda – Atua na 

perspectiva da Segurança Alimentar oferecendo 

gratuitamente marmitas para duas comunidades de 

vulnerabilidade social de Florianópolis. 

✓ Projeto Esperançar: Iniciativa da Caritas Regional de 

SC, com capacitação em diversos eixos temáticos, o 

curso foi oferecido em plataforma EAD com 60% 

das vagas para imigrantes venezuelanos. Esse espaço 

de oportunidades foi aberto a 5 dioceses.  

✓ Barbearia: capacitaram jovens da comunidade dando a eles a oportunidade do primeiro emprego. O curso 

aconteceu de forma presencial, tomando todos os cuidados com as regras epidemiológicas vigentes.    

 

✓ Jovem Aprendiz: parceria Caritas Regional e Centro de Integração Empresa Escola que oportunizou acesso 

a ensino EAD a jovens do Vila Aparecida em: elaboração de currículo, perfil de  entrevistados para 

empregos; uso de imagem para abrir o universo profissional.  

 

PÚBLICO ALVO: Moradores do bairro Vila Aparecida em Florianópolis.   

 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

PROFISSÃO QUANT CARGA HORÁRIA  
VÍNCULO DA 

ENTIDADE 

Técnico em Projetos Sociais 01 40 Celetista 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: 

✓ Recursos da Ação Social Arquidiocesana e doações de pessoas físicas. 

 

AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIDOS: 

✓ Cozinha Comunitária Dona Hilda: 4063 marmitas distribuídas gratuitamente; 

✓ Padaria Comunitária Dona Zezé: 04 pessoas envolvidas na geração de trabalho e renda; 

✓ Ateliê Retalhos da Vila: 04 pessoas envolvidas na geração de trabalho e renda; 

✓ Saboaria e Cosmético da Vila: 03 pessoas envolvidas na geração de trabalho e renda; 

✓ Programa Jovem Aprendiz – CIEE: 12 adolescentes/jovens capacitados; 

✓ Curso de Barbearia: 08 pessoas capacitadas; 

✓ 43 reuniões do Fórum do Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres, com participação dos 

parceiros e voluntários. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: O Centro de Integração Santa Dulce dos Pobres está situado na 

comunidade da Vila Aparecida, onde reside maior parte dos seus usuários. Por trabalhar em rede outras 

organizações e entidades, em 2020 teve atuação intermunicipal, abrangendo os municípios de Florianópolis e 

São José.  

FONTE DE RECURSOS: Os recursos são próprios da Ação Social Arquidiocesana, contando também com 

a doações de pessoas físicas para projetos específicos do Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres.  

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: O foco o desenvolvimento comunitário, priorizando moradores da 

comunidade Vila Aparecida. A capacidade de atendimento varia com o projeto executado.  

 

PARCEIROS: 

✓ Caritas Brasileira Regional Sul IV 

✓ Cozinha Solidária Ribeirão da Ilha 

✓ Psicologia da Quebrada  

✓ Rede com a Rua – Cozinha de Todes 

✓ Ações Preventivas Interdisciplinares para  

✓ Doenças do Coração – APRINDCor 

✓ Social Vivendo e Aprendendo  

✓ CIEE 

✓ Voluntários 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: O desenvolvimento institucional visa garantir as condições institucionais 

para realização da missão da ASA e de seu fortalecimento enquanto entidade de assistência social, priorizando 

suas diretrizes, respeitando os princípios éticos e democráticos da transparência, tendo como norte a justiça, 

o protagonismo e a solidariedade.  

 

OBJETIVO GERAL:  

✓ Garantir as condições institucionais para realização da missão da ASA e de seu fortalecimento enquanto 

entidade de assistência social 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: no ano de 2020, por conta da pandemia, boa parte das atividades 

aconteceram de forma virtual. Essa foi uma nova realidade de adaptação na sistemática de trabalho, no entanto, 

a ASA conseguiu manter sua rotina de trabalho e boa parte do calendário previsto para o ano. 

 

PÚBLICO ALVO ATENDIDO: diretoria, parceiros da Caritas, parceiros da comunicação e outras entidades 

envolvidas com as ações sociais paroquiais que integram a rede asa. 

 

AÇÕES E NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

✓ Reunião da diretoria  

✓ Representação no secretariado e conselho arquidiocesano de pastoral  

✓ Fórum e Conselho da Caritas Regional de Santa Catarina  

✓ Inter-regional da Cáritas (SC, PR, RS) 

✓ Assembleia Nacional Caritas Brasileira  

✓ Representação nas Reuniões de Forania  

✓ Reunião Conselho Editorial do Jornal da Arquidiocese  

✓ Reuniões da Equipe Executiva  

✓ Assembleia Geral da ASA  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

✓ Ações de Coordenação e Gestão 

✓ Gestão de pessoas e organização das equipes 

✓ Planejamento, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas. 

✓ Relacionamento da diretoria com as entidades membros 

✓ Relações Institucionais 

✓ Relações externas, representação e articulação com a rede socioassistencial.  

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Equipe Executiva ASA e Diretoria. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Nacional 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: As ações de comunicação são utilizadas para dar visibilidade aos trabalhos 

existentes na rede ASA. Com este fim, em 2017 foi criado o Plano de Comunicação, onde se trabalha as 

relações internas e externas, buscando o aprimoramento e maior articulação de toda rede ASA. Além disso, a 

ASA também faz uso do site da Arquidiocese de Florianópolis e o Jornal Arquidiocesano.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA: produção de materiais, notícias, 

artigos, atualização de redes sociais. 

 

PÚBLICO ALVO ATENDIDO: Sociedade em Geral 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

✓ Atualização de áreas fixas do site da ASA 

✓ Elaboração de notas e reportagens sobre atividades relacionadas aos projetos da ASA e das entidades 

membro, divulgadas no site.  

✓ Atualização e monitoramento diário das redes sociais da instituição (Facebook), respondendo 

rapidamente a comentários e mensagens; 

✓ Assessoria de imprensa; 

✓ Clipagem de notícias 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Assessor de comunicação e equipe executiva da ASA de 

acordo com a necessidade. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: dependendo do meio utilizado podendo ter abrangência nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COMUNICAÇÃO 
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REPORTAGENS E NOTÍCIAS REFERENTE À DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

CANAL 

 

DESCRIÇÃO/LINK 

 

 

Site 

 

Criado no ano de 2012 foi de grande valia até o ano de 2016, quando 

começou a se perceber que a ASA precisava de um site mais 

representativo dentro da amplitude das ações que realiza. No ano de 2017 

foi lançado o novo site, que se mostrou uma ferramenta eficaz para a 

comunicação externa. No ano de 2020 contou com mais de 3.000 acessos. 

Nele também são publicados editais, notícias, vídeos e convocações. 

https://www.asafloripa.org.br/ 

Facebook 

A Fan Page Institucional foi criada no fim do ano de 2016.  Tem 826 

curtidas. As postagens foram visualizadas por mais de 50 mil pessoas o 

que nos mostra que as redes sociais atingem seus objetivos quanto ao 

repasse de informações dos trabalhos e ações realizadas pela ASA. 
https://www.facebook.com/asafloripa 

Instagram 

 

Perfil criado em 2020 num apelo de posicionamento em novas mídias. 

Tem 970 seguidores. Com visualização meia de 1/3 dos seguidores. 

https://www.instagram.com/asafloripa/  

Instagram 

Cis Santa Dulce dos Pobres 

Perfil criado em 2020 pela necessidade maior em divulgar os trabalhos do 

Centro de integração. Tem 496 seguidores. Administrado pelos próprios 

membros do centro. https://www.instagram.com/cissantadulce/ 

Instagram Bazar Virtual 

Perfil criado em 2020 pela necessidade maior em divulgar os trabalhos do 

Centro de integração. Tem 3.000 seguidores. Administrado pelos próprios 

membros bazar. https://www.instagram.com/basarvirtual/ 

Instagram Centro de 

Reinserção Social São 

Francisco de Assis 

Perfil criado em 2020 pela necessidade maior em divulgar os trabalhos do 

Centro. Foi apenas criado aguardando o início dos trabalhos para começar 

a movimentar a rede social. 

https://www.instagram.com/recantosaofranciscosc/ 

YouTube 

 

Criação do canal no Youtube com uma série de vídeos sobre os 60 da ASA 
https://www.youtube.com/channel/UCE_er1RESjjtfHWWpyOpl_w 

 

 

 

MATERIAIS EXTRAS 

TIPO DESCRIÇÃO 

Relatórios 

 

Bimestralmente foram elaborados relatórios de atividade sobre tudo da 

campanha “É tempo de cuidar” da Cáritas Brasileira e CNBB 

Reuniões on line Criação de salas, verificação do andamento das mesmas. Suporte técnico. 

Vídeo 

 

Gravação e edição da série de vídeos sobre os 60 anos da ASA. 
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ARTIGOS NO JORNAL DA ARQUIDIOCESE 

DATA ARTIGO LINK 

   

Novembro  Uma cidade em nossas mãos https://arquifln.org.br/noticias/artigo-uma-

cidade-em-nossas-maos/ 

Maio  É tempo de cuidar https://arquifln.org.br/noticias/e-tempo-de-

cuidar/ 

Agosto Santa Dulce dos Pobres Presente! https://arquifln.org.br/noticias/e-tempo-de-

cuidar/ 

Dezembro  É tempo de esperançar https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Outubro “Estende tua mão ao pobre”: a 

sabedoria de Ben-Sirá (Ec 7, 32) 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Setembro Ser voluntário é... https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Julho  Não havia necessitados entre eles https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Junho  Mutirão pela Vida por Terra, Teto e 

Trabalho 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Abril  Rede Católica de Solidariedade https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Março O padre dos morros na avenida https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Fevereiro Uma luz brilhará em Assis https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Junho Mutirão pela Vida por Terra, Teto e 

Trabalho 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-

arquidiocese/ja-edicoes-2020/ 

Autor: Fernando Anísio Batista 

 

PUBLICAÇÕES 

MATERIAL OBJETIVO SITE 

Como organizar a 

Ação social  

Manual prático com o fazer para criar e organizar uma 

Ação Social 

https://issuu.com/asafloripa/do

cs/como_organizar_a_ac_a_o_

social 

Gui do voluntariado   Material alusivo ao dia semana do voluntariado, 

enviado para toda a rede ASA. 

https://issuu.com/asafloripa/do

cs/guiadosvoluntarios 

Dia mundial do 

pobre 

Material de apoio e estudo para a rede em referência ao 

dia do pobre: Link 

https://issuu.com/asafloripa/do

cs/folderdiadopobre2020 

Campanha é tempo 

de cuidar 

Relato das ações empreendidas pelas ações sociais em 

tempos de pandemia. 

 

Balanço Social 2019  Balanço Social nos indica a linha de ação que é objeto 

de trabalho social. 

https://issuu.com/asafloripa/do

cs/balanc_o_social_2019 
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MÍDIA EXTERNA 

MÍDIA DATA TEMA LINK 
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25/08 
Arquidiocese de Florianópolis terá 

Centro de Reinserção Social 

https://cnbbsul4.org.br/2020/08/25/arquidiocese-

de-florianopolis-tera-centro-de-reinsercao-social/ 

C
A

R
IT

A
S

 S
C

 08/06 
ASA lança bazar Solidário Virtual http://sc.caritas.org.br/noticias/asa-lanca-bazar-

solidario-virtual 

06/08 
Centro Terapêutico São Lourenço: 

Uma Obra de Amor para Servir 

http://sc.caritas.org.br/noticias/centro-terapeutico-

sao-lourenco-uma-obra-de-amor-para-servir 

17/11 

Ação Social Arquidiocesana (ASA), 

Celebra 60 anos de Caridade Social 

na Grande Florianópolis 

http://sc.caritas.org.br/noticias/acao-social-

arquidiocesana-asa-celebra-60-anos-de-caridade-

social-na-grande-florianopolis 

A
R

Q
U
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C
E

S
E
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E
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O
R
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N

Ó
P

O
L
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24/07 
ASA tem nova diretoria https://arquifln.org.br/noticias/asa-tem-nova-

diretoria-2/ 

24/07 

ASA lança campanha para Centro 
de Integração Social Santa Dulce 
dos Pobres 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-lanca-
campanha-para-centro-de-integracao-social-
santa-dulce-dos-pobres/ 

16/12 
ASA recebe o título de 

responsabilidade social pela ALESC 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-recebe-o-titulo-

de-responsabilidade-social-pela-alesc/ 

19/11 
Missa e premiação marcam o 

aniversário de 60 anos da ASA 

https://arquifln.org.br/noticias/missa-e-premiacao-

marcam-o-aniversario-de-60-anos-da-asa/ 

09/11 
Projetos desenvolvidos pela ASA 

nos últimos anos 

https://arquifln.org.br/noticias/projetos-

desenvolvidos-pela-asa-nos-ultimos-anos/ 

14/07 

Casa de Apoio São José continua de 

portas abertas durante pandemia 

https://arquifln.org.br/noticias/casa-de-apoio-sao-

jose-continua-de-portas-abertas-durante-

pandemia/ 

09/07 
Cozinha Comunitária é inaugurada 

na Vila Aparecida 

https://arquifln.org.br/noticias/cozinha-

comunitaria-e-inaugurada-na-vila-aparecida/ 

09/11 
Projetos desenvolvidos pela ASA 

nos últimos anos 

https://arquifln.org.br/noticias/projetos-

desenvolvidos-pela-asa-nos-ultimos-anos/ 

09/11 
Ação Social Arquidiocesana: 60 

anos de caridade social 

https://arquifln.org.br/noticias/acao-social-

arquidiocesana-60-anos-de-caridade-social/ 

29/09 
“Estende a tua mão ao pobre”: 

estudo bíblico leva à gesto concreto 

https://arquifln.org.br/noticias/estende-a-tua-mao-

ao-pobre-estudo-biblico-leva-a-gesto-concreto/ 

24/08 
Arquidiocese de Florianópolis terá 

Centro de Reinserção Social 

https://arquifln.org.br/noticias/arquidiocese-de-

florianopolis-tera-centro-de-reinsercao-social/ 

23/07 
ASA divulga relatório de ações 

durante a pandemia 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-divulga-

relatorio-de-acoes-durante-a-pandemia/ 

22/06 
Ação Social Arquidiocesana lança 

bazar virtual 

https://arquifln.org.br/noticias/acao-social-

arquidiocesana-lanca-bazar-virtual/ 

08/05 
Parceria produz máscaras pra 

detentos de Florianópolis 

https://arquifln.org.br/noticias/parceira-produz-

mascaras-pra-detentos-de-florianopolis/ 

05/05 
ASA promove ação para ajudar 

famílias durante a pandemia 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-promove-acao-

para-ajudar-familias-durante-a-pandemia/ 

17/03 
ASA promove oficina de 

capacitação de organizações sociais 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-promove-

oficina-de-capacitacao-de-organizacoes-sociais/ 

03/03 

ASA divulga prestação de contas do 

Fundo Arquidiocesano de 

Solidariedade 2019 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-divulga-

prestacao-de-contas-do-fundo-arquidiocesano-de-

solidariedade-2019/ 

12/02 
ASA promove Oficina de 

Elaboração de Projetos Sociais 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-promove-

oficina-de-elaboracao-de-projetos-sociais/ 

mailto:asa.arquifln@gmail.com


 

   

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 
Rua Esteves Júnior 447 – Centro - 88015-130 - Florianópolis SC 

Fone/Fax (48) 3224-8776 asa.arquifln@gmail.com 

 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

ANO 2020 

 

 

Receitas Despesas 

Bazares R$1.122.755,45 Despesas com recursos 

humanos 

 R$      522.011,71  

Doações R$64.066,11 Despesas 

administrativas 

 R$      384.229,56  

Receita de convênio (Justiça 

Federal/Provita) 

R$103.998,25 Repasses bazar  R$      190.814,21  

Receita de venda de Bens Patrimoniais R$3.000,00 Doações  R$      167.140,95  

Receita de venda de velas R$100.482,43 Outras Despesas  R$        15.779,40  

Outras receitas R$14.301,50 
 

  

Rendimentos de aplicação R$6.677,89     

TOTAL R$1.415.281,63  TOTAL   R$  1.279.975,83  

Despesas - Receitas = R$135.305,80 
  

 

 

 

POR CENTRO DE CUSTO  

Centro de custo Receitas Despesas Resultado 

Administrativo R$1.213.597,14 R$995.212,70 R$218.384,44 

Casa de Apoio São José R$48.918,94 R$111.243,46 -R$62.324,52 

Centro de Integração Santa Dulce R$113.432,58 R$85.110,20 R$28.322,38 

Recanto São Francisco R$22.034,80 R$31.393,61 -R$9.358,81 

Fundo de RH e pastorais R$307,54 R$10.966,20 -R$10.658,66 

Fundo de emergência R$3.585,05 R$5.656,88 -R$2.071,83 
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Anexo I – “CAMPANHA “É TEMPO DE CUIDAR” 

 

 

A campanha “É tempo de cuidar”, iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 

e Cáritas Brasileira foi acolhida pela Arquidiocese de Florianópolis e coordenada Ação Social Arquidiocesana 

– ASA, que diante da pandemia de coronavírus estimula a solidariedade por meio de doações tanto materiais 

(roupas, alimentos, produtos de higiene) quanto espirituais (acompanhamento psicológico e orientações) aos 

impactados pelo COVID, contribuindo para minimização dos desafios cotidianos gerados pela pandemia. 

A campanha objetivou ainda, para além das ações no território, que as entidades enviassem 

relatórios a cada dois meses das atividades empreendidas, das experiências exitosas e desafios enfrentados a 

partir da crise.  A ASA assim assumiu o compromisso de tanto sistematizar estas ações por meio de relatório 

bimestral, quanto de atualizar o site da Caritas.  

 

 
Fonte: Caritas Brasileira, 2020. 

 

Acima o impacto das ações empreendidas na Arquidiocese nos meses de setembro e outubro 

somando em itens alimentícios 250.960; alimentos para consumo 32470; kits de higiene e limpeza 11.451; 

equipamentos de Proteção individual 2660; Roupas e Calçados 11.364; Recursos Financeiros, 500. 

 

Ações sociais das entidades filiadas a ASA 

 

Observa-se que no cenário descrito acima somam-se 52 instituições sociais filiadas à Ação Social 

Arquidiocesana que desenvolvem alguma atividade social em seu território. O registro apresenta o resultado 

dos dados levantados em 48 instituições sociais e pastorais e ainda, não representa o todo das ações realizadas 

na Arquidiocese.  

Acesse aqui, conheça! 
https://bit.ly/TempoDeCuidar 
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Para produção do relatório foi solicitado que as instituições encaminhassem à Ação Social 

Arquidiocesana o relatório das atividades empreendidas para enfrentamento da crise gerada pela pandemia. A 

solicitação foi feita via E-mail, WhatsApp e em reuniões feitas online com as Foranias e Fórum das Pastorais 

Sociais.  

A tabela demonstra o fluxo de relatórios recebidos. 

 

 

MESES 

RELATÓRIOS 

RECEBIDOS 

Março/Abril 35 

Maio/Junho 19 

Julho/Agosto 14 

Setembro/Outubro 15 

Novembro/10 Dezembro 22 

Fonte: Ação Social Arquidiocesana, 2020. 

 

Observa-se na tabela acima que nos meses de março e abril foram recebidos no prazo 13 relatórios, 

mas algumas instituições ao prestar os meses seguintes enviaram as atividades somando assim, 35. Ao final 

do período marcado para o dia 10/Dez 48 instituições haviam enviado relatórios, conforme lista abaixo: 

 

Ações sociais que participaram do relatório  

 

Biguaçu 

✓ Capela Nossa Senhora Rainha da Paz – 

Projeto Reavivar –  

✓ São João Evangelista 

 

Brusque  

 

✓ Paróquia São Judas Tadeu – Águas Claras 

✓ Paróquia Santa Terezinha – Santa 

Terezinha 

✓ Paróquia Nossa Senhora de Azambuja - 

Azambuja 

✓ Paróquia São Luiz Gonzaga - Centro 

✓ Ação Social Santa Catarina – Dom 

Joaquim 

 

Camboriú 

✓ Paróquia Divino Espírito Santo- Centro

  

✓ Ação Social Monte Alegre – Monte Alegre

  

✓ Ação Social e Cultural Cristo Rei - 

 

 

Florianópolis  

✓ Paróquia São Francisco Xavier- Monte 

Verde  

✓ Ação Social Paroquial Ingleses  

✓ Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem - 

Saco dos Limões  

✓ Paróquia Santo Antônio e Santa Maria 

Goretti - Coloninha  

✓ Paróquia Santíssima Trindade – Trindade  

✓ Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - 

Canasvieiras  

✓ Instituto Padre Vilson 

✓ Centro Educacional Dom Orione - 

Capoeiras  

✓ Casa da Criança  

✓ Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São 

Luiz - Agronômica 

✓ Ação Social Arquidiocesana – 

Florianópolis  

✓ Santa Dulce dos Pobres – Vila Aparecida  

✓ Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa 

Terezinha do Menino Jesus - Estreito 
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Guabiruba  

✓ Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro 

 

 Itajaí 

✓ Paróquia São João Bosco - Dom Bosco 

✓ Ação Social Paroquial da Fazenda 

✓ Paróquia São Cristóvão – Cordeiros 

 

Itapema  

✓ Ação Social Nossa Senhora dos 

Navegantes – Meia Praia 

✓ Paróquia Santo Antônio -Centro  

✓ Madre Tereza 

 

Nova Trento  

✓ Paróquia São Virgílio Ação Social 

Paroquial de Nova Trento – Centro  

✓ Santuário Santa Paulina - Vígolo 

 

Palhoça  

✓ Paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré - 

Centro 

✓ Paróquia São Judas Tadeu e São João 

Batista- Ponte do Imaruí 

✓ Paróquia São Francisco de Assis - Aririú  

 

✓ Paróquia Nossa Senhora do Rosário - 

Enseada de Brito  

✓ Ação Social e Cultural Enseada de Brito – 

Enseada de Brito 

Pastorais  

✓ Pastoral da População em Situação de Rua 

Paulo Lopes 

✓ Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ação 

Social  

 

São José  

✓ Paróquia Santa Cruz – Areias  

✓ Ação Social Paroquial de Campinas – 

Campinas   

✓ Paróquia São Judas Tadeu – Barreiros 

✓ Marista Escolas Sociais -Serraria 

✓ Ação Social de Barreiros - Barreiros  

✓ Casa de Apoio São José – São José 

✓ Pastoral da Caridade Social Paróquia São 

José 

 

São Pedro de Alcântara  

✓ Ação Social Paroquial São Pedro de 

Alcântara - Centro 

 

Tijucas  

✓ São Sebastião 

IMPACTO DAS AÇÕES SOCIAIS  

  

Foi aqui impresso em números que dão vida a missão maior da igreja, a solidariedade. O que vemos 

nas páginas a seguir é uma Igreja em saída, em prol da vida, da dignidade humana e do alívio do sofrimento 

humano. 

Meses de solidariedade na Arquidiocese 

 

Na tabela abaixo é possível visualizar os itens mobilizados na Arquidiocese de Florianópolis no 

período de 17 de março a 10 de dezembro chegando a soma de 582.956 itens mobilizados. 
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Fonte: Ação Social Arquidiocesana, 2020. 

 

No período de março e abril foram distribuídos 95.538 itens e houve a análise de 33 relatórios; em 

maio e junho 191.198 com apenas 10 relatórios; em julho e agosto 144.028 para 14 relatórios. A partir desses 

meses se iniciou as reuniões de forania e a sensibilização das ações sociais para importância do envio 

aumentando para 15 em setembro e outubro e 47.010 itens mobilizados; no mês de novembro a 10 de 

dezembro se recebeu 22 relatórios e a soma de 107.382 itens mobilizados praticamente em um mês.  

A produção desse material é influenciada tanto pelo envio ou não dos relatórios a cada bimestre, 

quanto pela necessidade de distribuição que as entidades que participaram do processo têm de mobilização ao 

longo do processo em suas comunidades.  

 

Itens mobilizados por paróquias, ações sociais e pastorais sociais 

Fonte: Ação Social Arquidiocesana, 2020. 

 

92538

191998

144028

47010

107382

MAR/ABR MAI/JUN JUL/AGO SET/OUT NOV/DEZ

DISTRIBUIÇÃO DE ITENS POR BIMESTRE 

280867

101534

45481

43268

33312

24741

17742

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Kg de Alimetos

Roupas e calçados

Higiene e Limpeza

Leite

Cestas Básicas

Marmitas

Lanches

SOLIDARIEDADE NA ARQUIDIOCESE 

mailto:asa.arquifln@gmail.com


 

   

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 
Rua Esteves Júnior 447 – Centro - 88015-130 - Florianópolis SC 

Fone/Fax (48) 3224-8776 asa.arquifln@gmail.com 

Observa-se no quadro que a soma dos relatórios enviados pelas entidades houve a entregas de: 

280.867kg de alimentos, entre eles: arroz, café, óleo, trigo e outros itens básicos de alimentação kits sopão, 

entre outros; 101.534 roupas e calçados - infantis, masculino e feminino; 45.481 itens de produtos de higiene 

e limpeza, como: sabão, álcool gel, água sanitária e detergentes; leite 43.268 litros;  cestas básicas foram 

33.312; marmitas e alimentos preparados 24,741; lanches entre eles, cachorro quente, cucas, bolachas, 

refrigerantes e sanduíches somaram 17.742 unidades. 

 
   Elaboração: Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis, 2020.  

A quantidade de itens mobilizados em ações sociais alcançou 582.952 itens em 10 meses em 48 

instituições e duas pastorais sociais.  

Em tempos de COVID 19 a máxima é o isolamento social. Enquanto muitos se fecharam em suas 

casas, outros tantos saíram em prol do bem comum da solidariedade, foram em saída estender as mãos, 

resgatar, proteger, acolher, alimentar, abrigar, agasalhar os tantos “invisíveis da sociedade”. 

 

Ciclone extratropical atinge SC 

Santa Catarina que já passa pelo aumento contínuo de casos de COVID-19, também enfrentou a fúria 

de um ciclone extratropical que atingiu o estado. Foram registradas 9 mortes e 6 pessoas feridas, além de 37 

desabrigados e 39 desalojados. No total, 1.495 pessoas foram afetadas pelo ciclone. O ciclone encontrou 

defesa civil despreparadas, falta de organização nos processos de articulação interinstitucional agravando 

ainda mais os casos de COVID.  

Foram distribuídos 1.281 kits de produtos contendo 5 litros de água sanitária, 500 ml de álcool gel e 

5 barras de sabão.  Os produtos foram distribuídos em 17 instituições que compõe a rede ASA, sendo 

priorizadas as que mantêm seus serviços durante o período de pandemia como Instituições de Longa 

Permanência de idosos e crianças, catadores de materiais recicláveis e comunidades indígenas. 

Foram reconstruídas em Governador Celso Ramos a casa de três moradores do bairro Calheiros. Os 

beneficiados por meio do Banco Comunitário puderam retirar o valor de R$ 2.000.00 em materiais de 

construção nas lojas cadastradas pelo Banco no bairro que residem, com o intuito de movimentar a economia 

local.  
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ANEXO II – Lista de Entidades Assessoradas pela Ação Social Arquidiocesana 

 

LISTA DE ENTIDADES ASSESSORADAS PELA AÇÃO SOCIAL 

ARQUIDIOCESANA 

  
Entidade Membro Município 

1. Assistência Social São Sebastião Anitápolis 

2. Centro Social São Sebastião Balneário Camboriu 

3. Ação Social Paroquial N. Sra. Aparecida Balneário Camboriú 

4. Ação Social Paroquial São João 

Evangelista 
Biguaçu 

5. Ação Social Paroquial de São José Botuverá 

6. Ação Social Paroquial São Luis Gonzaga Brusque 

7. Ação Social Paroquial de Santa Catarina Brusque 

8. Ação Social São Judas Tadeu Brusque 

9. Soc. de Promoção Social, Cultural Santa 

Teresinha 
Brusque 

10. Ação Social e Cultural Cristo Rei Camboriú 

11. Ação Social e Cultural de Monte Alegre Camboriú 

12. Ação Social S. Teresinha do Menino 

Jesus/Prainha 
Florianópolis 

13. Ação Social do Saco dos Limões Florianópolis 

14. Ação Social São Francisco Xavier Florianópolis 

15. Ação Social Paroquial Nossa Senhora de 

Fátima 
Florianópolis 

16. Ação Social Santa Maria Goreti Florianópolis 

17. Ação Social São José e Santa Rita de 

Cássia 
Florianópolis 

18. Obras Sociais Dom Orione Florianópolis 

19. Ação Social e Cultural N. Sra da Glória Florianópolis 

20. Obras Sociais da Com. Paroquial de 

Coqueiros 
Florianópolis 

21. Ação Social de Santo Antônio Florianópolis 

22. Ação Social Paroquial de Ingleses Florianópolis 

23. Ação Social da Trindade Florianópolis 

24. Assistência Social São Luis Florianópolis 

25. Ação Social Nossa Senhora de Guadalupe Florianópolis 

26. Ação Social Paroquial da Lagoa Florianópolis 

27. Ação Social e Cultural da Catedral Florianópolis 

28. Ação Social Nossa Senhora da Lapa Florianópolis 

29. Ação Social e Cultural São Joaquim Garopaba 

30. Ação Social Nossa Senhora dos 

Navegantes 
Gov. Celso Ramos 
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31. Assist. Social Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro 
Guabiruba 

32. Ação Social Paroquial da Fazenda Itajaí 

33. Ação Social Paroquial São João Itajaí 

34. Ação Social Paroquial de Cordeiros Itajaí 

35. Ação Social Paroquial de São Vicente Itajaí 

36. Ação Social Paroquial de S. Antonio 

(Itapema) 
Itapema 

37. Ação Social N. Sra dos Navegantes Itapema 

38. Ação Social Neotrentina Nova Trento 

39. Ação Social Ponte do Imaruim Palhoça 

40. Ação Social Paroquial de Palhoça Palhoça 

41. Paroquia São Francisco de Assis - Aririu Palhoça 

42. Ação Social e Cultural de Enseada de 

Brito 
Palhoça 

43. Ação Social Paroquial de Paulo Lopes Paulo Lopes 

44. Ação Social e Cultural de São João Batista São João Batista 

45. Ação Social Paroquial de Santa Cruz São José 

46. Ação Social de Barreiros São José 

47. Ação Social Paroquial Nossa Senhora do 

Rosário 
São José 

48. Ação Social São Judas Tadeu São José 

49. Ação Social São Francisco de 

Assis/Forquilhinhas 
São José 

50. Ação Social Paroquial de Campinas São José 

51. Ação Social Paroquial de São José São José 

52. Ação Social P.do Santuário Bom Jesus da 

Sta Cruz 
São Pedro de Alcântara. 
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