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A Instituição 

A Pró-Bem é uma organização sem fins lucrativos, de 

assistência social, que  oferece gratuitamente, 

assessoria técnica e capacitação nas áreas 
administrativa, financeira, contábil, jurídica, e de 
atendimento, à instituições com atendimento à 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade e risco 

social, do estado de Minas Gerais.  



Público Alvo 

Instituições sem fins lucrativos com  atendimento 

gratuito à crianças e adolescentes em situação de 

pobreza, vulnerabilidade e risco social, sua equipe 

técnica, coordenadores, dirigentes, voluntários e 

demais profissionais envolvidos nas atividades 

administrativas da Instituição.  



Regularidade Legal  

 Inscrições:  

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 219/2012 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes – 

CMDCA nº 306/01 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais – SEDESE nº 

3232  

 

 Títulos:   

Utilidade Pública Municipal em 01/07/2011 pela Lei nº 10.218/2011  

Utilidade Pública Estadual em 03/10/2011 pela Lei nº 19.685/2011 

Utilidade Pública Federal em 25/06/2014 pela Portaria MJ nº 1.120/2014 

 

• Certificados:   

CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em 27/04/2015 

pela Portaria SNAS/MDS nº 57/2015 



Cenário/ Justificativa   

Ao longo do tempo estas instituições deixam de atingir sua missão e em 

muitos casos não conseguem sobreviver, já que a eficiência e funcionalidade 

da gestão propiciam recursos que contribuem efetivamente para um melhor 

desempenho e  resultados que estejam de acordo com seus objetivos. 

Ausência de recursos e de profissionalização, assim as instituições priorizam as 

atividades fins (frentes de atendimento),ficando a gestão em segundo plano.  

Carência de mão de obra nas áreas administrativa, financeira, contábil, jurídica 

e de comunicação das entidades.  



Nossa Missão 

“Fortalecer as instituições do terceiro setor que 

oferecem atendimento à crianças e adolescentes, 

proporcionando-lhes organização, sustentabilidade e, 

acima de tudo, condições para realmente alcançar 

seu objetivo social.” 



Objetivo 

“Contribuir para a melhoria do atendimento a 

crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, dando condições para que essas 

instituições possam garantir a qualidade e 

sustentabilidade do atendimento e de si mesmas.” 



Desafio 

Aliar a capacidade gerencial  

com o compromisso social 



 Obtenção de Títulos e Certificados e/ou regularização da situação 

dos títulos e certificados vencidos, visando a possibilidade de 

recebimento de incentivos e isenções fiscais, subvenções, possibilidade 

de realização de parcerias com iniciativa pública e privada, etc.   

 Ajuste da Planificação Contábil (Plano de Contas) adaptando-os às 

expressivas e obrigatórias alterações implementadas a partir de 2007 

pelo Conselho Nacional de Contabilidade, pós reformulação da Lei 

S.A. 

Assessoria Técnica 

 Instalação de Sistemas Internos: 

 Fluxo de Caixa, Folha de Pagamento/Contabilidade,  Controle de 

Doações/Colaboradores, Contribuintes, Associados), facilitando a realização 

do trabalho diário administrativo nessas áreas e eliminado substancialmente 

o risco de falha humana e operacional. 



 Implementação de Orçamento Anual e seu Acompanhamento. 

Assessoria Técnica 

 Estruturação da área de Controles e Prestação de Contas. 

 Estruturação de Estratégia da área de Mobilização de Recursos . 

 Capacitação dos empregados e Dirigentes das áreas Administrativa, 

Financeira, Contábil e de Prestação de Contas. 

 Elaboração de Manual de Normas e Procedimentos contendo a 

orientação e disciplinamento de cada uma das atividades 

administrativas realizadas na Instituição. 

 Elaboração de Plano de Cargos e Salários e de valorização e 

motivação dos empregados, dentro da realidade financeira das 

Instituições.  



Assessoria Técnica 

 Implementação de Programa de Sustentabilidade Financeira da 

Instituição visando à garantia de sua manutenção e principalmente da 

integridade das atividades e objetivos integrais da mesma. 

 Modernização do Site da Instituição e/ou sua criação bem como 

avaliação e sugestão sobre as estratégias e campanhas de marketing e 

comunicação.  

 Avaliação dos Procedimentos relacionados à Gestão de Pessoal no 

que se refere a recolhimentos, cálculos e pagamentos de salários e 

benefícios.  

 Capacitação de profissionais da Instituição para continuação das 

rotinas introduzidas e  gestão dos sistemas e procedimentos 

implantados com total independência dos profissionais da Pró-bem. 



Assessoria Técnica 

 Capacitação das instituições executoras dos atendimentos, Conselhos 

Municipais de Assistência Social, Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e Conselhos Tutelares, sobre os principais assuntos relacionados 

à gestão, sendo:  

 Gestão Financeira e Administrativa das ESFL; 

 Planejamento Orçamentário; 

 Prestação de Contas;  

 Títulos, Registros e Certificados;  

 Processo de Certificação/ CEBAS; 

 Recebimento de Isenções e Subvenções; 

 Responsabilidade dos Dirigentes; 

 Adequação dos Atendimentos Frente à Legislação; 

 Estruturação do Instrumental de Atendimento (PPP, PIA, Formulários de 

acompanhamento das famílias, questionários de avaliação, etc.); 

 Elaboração de Projetos/ Captação de Recursos;  

 Legislação e Fluxo de Atendimento do Acolhimento Institucional. 

 



Ferramental desenvolvido pela Pró-Bem 

  - Sistema de Cadastro de Associados, Doadores, Voluntários, 

Fornecedores e Empregados; 

- Sistema de Controle Financeiro; 

- Sistema de Controle de Títulos, Registros e Certificados; 

- Instruções detalhadas e modelos de requerimento de cada 

um dos Títulos e Certificados; 

- Planilha de Orçamento(contendo fórmulas encargos, etc.); 

- Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros; 

- Modelo padrão de Relatórios Sociais (Plano de Ação, 

Relatório de Atividades nos moldes exigidos pela lei); 

- Descrição de Cargos e Plano de Cargos e Salários 

homologado no MTE. 



Estrutura Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselho Fiscal  
(Voluntário) 

Vice-Presidente   
(Voluntário) 

Presidente  
(Voluntário) 

Diretor Administrativo 
Financeiro (Voluntário) 

Assessor de Informática/ 
Site (Voluntário) 

Assistente Administrativo 
Financeiro (Contratado) 

Assessor de 
Atendimento (Contratado) 

Coordenador Geral 
(Voluntária) 

Coordenador das Assessorias Coordenador das Capacitações 
(Contratado) 

Expositores  

Serviços Gerais 
(Voluntário) 

Assessores 

Contábil 

Financeiro 

Gestão Social 

Jurídico 

RH / Pessoal 

Títulos e Registros  

Comunicação 

Relacionamento Institucional 
e Mobilização de Recursos 

Psicólogo(a) Administrador(a) Advogado(a) 

Associados 

Assessoria Técnica Capacitações 



Equipe Técnica 

 PROFISSIONAIS  

Assessoria Técnica  

NOME FORMAÇÃO 
CARGA 

SEMANAL 
FUNÇÃO 

ANA CHRISTINA LAMOUNIER SÁ RP/Administração 30h Coordenação Capacitações e Assessorias 

DIEGO SANTOS E SILVA Técnico Contabilidade 40h Coordenação Atendimento 

JULIANA COSTA DE AGUIAR Ensino Médio 38h Assistente Adm. Financeiro 

WILTON POLESA Desenvolvedor Sistema Por demanda  Informática e Site 

JOSÉ ALBERTO PINTO DE SÁ Advogado 10h Assessoria Jurídica 

THAIS CAPOBIANGO FRANCKEVICIUS  Comunicação 4h Assessoria Marketing e Criação 

Capacitações 

NOME FORMAÇÃO 
CARGA 

SEMANAL 
FUNÇÃO 

ANA CHRISTINA LAMOUNIER SÁ RP/Administração 30h Coordenação Capacitações/ Expositora 

KLEBER DE SOUZA QUEIROZ Advogado Por demanda Expositor Capacitações 

JULIANA COSTA DE AGUIAR Ensino Médio 2h Adm. Financeiro 

MARIA APARECIDA DRUMOND Psicóloga Por demanda Expositor Capacitações 

MIRIAM NOGUEIRA Psicóloga Por demanda Expositor Capacitações 

 



Atendimentos 

 

2017 



Instituições Assessoradas  

 

  Total de 21 instituições, sendo:  

 



Instituições Assessoradas  

CRECHE ARCO ÍRIS – BH 

Oficina de culinária realizada pela creche 



Instituições Assessoradas  
Reuniões Assessoria Pró-Bem 

TJ CRIANÇA ABRIGA – BH 

ASSEP – ASSOCIAÇÃO SERVINDO 

E PROTEGENDO – BH 



Instituições Assessoradas  

ASFA – ASSOCIAÇÃO CIVIL 

REGILIOSA SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS – OURO BRANCO 

Creche Porta do Sonho 



Instituições Assessoradas  

Unidade de Acolhimento Institucional – 

Casa das Crianças 

ASSOCIAÇÃO CASA LAR  

DE ITABIRITO 



Instituições Assessoradas  

Projeto Vem Ser 

INSTITUTO MIGUEL FERNANDES TORRES – OURO BRANCO 



DIRETO  

• 556 profissionais capacitados/ 199 instituições 

• 17 instituições assessoradas, sendo: 

 - 13 unidades de acolhimento institucional 

 - 05 Convivência e fortalecimento de vínculos 

 - 05 Creches 

 - 01 ILPI (Asilo) 

INDIRETO 

• 950 crianças e adolescentes 

• 300 famílias 

• 40 idosos 

 

Público Atendido 2017 



O que Foi Realizado  



         O que Foi Realizado  

Capacitações 
 

Realizadas  09 (nove) capacitações, atendendo um total de 556 

profissionais de 199 instituições de atendimento a crianças e 

adolescentes, de várias cidades de Minas Gerais. 

Capacitação: 

“Atuação do Cuidador e Técnico no 

Acolhimento Institucional de Crianças 

e Adolescentes” - 27/04/2017 



O que Foi Realizado  

Capacitações 

Capacitação: 

“Gestão Contábil e Fiscal para Dirigentes das Instituições Sem Fins 

Lucrativos” – 30/08/2017 



O que Foi Realizado  

Capacitações 

Capacitação: 

“Acolhimento Institucional, Legislação, Fluxo e o Conselho Tutelar” – 

29/09/2017 



DIRETO 

• 4.200 profissionais capacitados (aproximadamente) 

• 99 instituições assessoradas ao todo 

• 74 capacitações realizadas 

 

INDIRETO 

• 13.700 crianças e adolescentes 

• 4.520 famílias 

• 40 idosos 

 

Público Atendido 2010 a 2017 



Hoje temos mais de 30 instituições aguardando 

vaga para receber a Assessoria da Pró-Bem. 

Fila de Espera para Atendimento 



Recursos Financeiros  

 

2017 



Recursos Financeiros  

 

 



DESPESAS DE R$ 12.818,00 MÊS 
X RECEITAS DE R$ 7.548,00  

  

INSTITUCIONAL  

35.460,24 /ano e 3.546,02/mês 

ASSESSORIA TECNICA  

67.564,78/ ano e 6.756,78/mês 

CAPACITAÇÕES 

25.158,20/ ano e 2.515,80/mês 

 

Os recursos para cobertura do valor negativo entre Receitas e 

Despesas foi originado da prestação de serviços e capacitação da 

Associada Ana Christina e doação dos valores dos mesmos à Pró-Bem, 

no valor de R$ 16.400,00 e da Parceria com a Gerdau no valor de R$ 

30.000,00. 

Recursos Financeiros  

 

 



Recursos Financeiros  

 

 
Infelizmente o total de Receitas mensal da Pró-Bem 

ainda não é suficiente para cobertura do total de 

despesas, demandando necessidade de aumento de 

R$ 4.000,00/mês em doações.  

  

 

Para cobretura deste valor em 2018, a Diretoria  

pretende lançar uma campanha ainda no final deste ano 

visando ampliar o número de apoiadores financeiros. 
 

 





OLÁ 

Desde 2009 a Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança vem desempenhando com muita garra e amor sua função 

social: prestar assessoria técnica administrativa, financeira, contábil, jurídica e de comunicação a instituições sem 

fins lucrativos que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, econômica e emocional.  

Nestes 8 anos de existência assessoramos 99 Instituições abrangendo um universo de 2.690 crianças, adolescentes 

e famílias. E somente em 2017, assessoramos 17 Instituições e capacitamos 556 profissionais de 199 instituições de 

atendimento á crianças e adolescentes em alto risco. 

E tudo isso de forma gratuita.  

Porém, a fila de espera de Instituições que aguardam por assessoria ainda é grande (atualmente são 30 

instituições, out17), e não temos como fazê-lo devido a nossa atual estrutura. E com o objetivo de nos ajustar e 

poder atender a esta demanda, estamos lançando a campanha 20 de 100,00 e 10 de 50,00, convidando você a 

fazer parte de nosso trabalho, tornando-se apoiador financeiro e assim contribuindo para o fortalecimento e 

desenvolvimento de instituições com atendimento às crianças e adolescentes, uma sociedade mais justa, fraterna e 

feliz.  

Venha fazer parte deste trabalho! 



 

Basta preencher a ficha de cadastro disponibilizada em anexo ou se preferir a ficha eletrônica disponibilizada no 

site da Pró-Bem www.probemgestaocrianca.org.br, escolhendo uma das opções de doação abaixo:   

 

1. Depósito/TED ou DOC em conta corrente em nome da Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança  
 Banco 341/Itaú - Agência 3117/Conta Corrente 20.548-8 - CNPJ: 11.285.782/0001-79 
 

2. Boleto bancário emitido pela Pró-Bem e enviado por e-mail, para pagamento em qualquer banco ou pela 
internet. 
 

 



“Nenhum de nós é tão bom quanto todos 

nós juntos!”  

 

 

 

 

 

      



Obrigado! 

• Endereço: Rua Piauí 69 – Sala 508 – Santa Efigênia – BH 

• Telefone: (31) 3043-5719         

• E-mail: contato@probemgestaocrianca.org.br 

• Site: www.probemgestaocrianca.org.br  


