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VOCÊsabia?

Mantida pela Prefeitura, ao longodos

33 anos de existência, a Fundhas contribuiu

com a formação de mais de 30 mil  
crianças,adolescentes e jovens,
que viram em seus projetos apossibilidade

de realizar sonhos e decrescimento  
pessoal e profissional.

A Fundhas éo

maior projeto
social de São José

dos Campos!

O Cephas é umCentro Técnico  
mantido pela Fundhasque

oferece educação profissional  de 
qualidade aos jovens

de toda comunidade,
e é referência naregião.

A Instituição oferecediversas

atividades e projetos  
socioeducativos

voltados à emancipaçãosocial
e a educaçãoprofissional.

Entre as ações, a Fundhas trabalhacom:

música, dança, teatro, artes,  
sustentabilidade e meioambiente,  

comunicação, reforço escolar,  
qualificação profissional,  tecnologia, 

entre outras.

A Fundhas temdiversas  
histórias de sucesso

entre seus ex-alunosque
hoje estão espalhados pelo  

Brasil e o mundo, atuando  como 
músicos, chefs de  cozinha, 

militares, professores,  
advogados, arquitetos,  dentistas, 

e muitas
outras carreiras.

Capítulo 1 | apresentação
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Com 33 anos de história, a Fundhas (Fundação Hélio
Augusto de Souza) transforma milhares de vidas em São José
dos Campos. Essa transformação se dá por meio de
programas de atendimento social voltados às crianças, aos
adolescentes e jovens, bem como às famílias em situação de
vulnerabilidade social, tendo excelência nas ações e
compromisso com o social e com a educação.

Mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, a
Fundação acompanha o desenvolvimento do município e
busca inovação para oferecer sempre o melhor.

Nos últimos quatro anos, a Fundhas registrou aumento
de 60% no atendimento, tendo atendido mais de 26.600
crianças, adolescentes e jovens na cidade.

Este relatório de transição apresenta o cenário da
Instituição de 2017 até 2020, com dados comparativos, gráficos
e indicadores que reforçam a relevância da Fundhas no
município, assim como os investimentos e projetos realizados
pela atual gestão e o legado para o futuro da Instituição,
apontando os desafios e as oportunidades para o próximo
período.

Um legado para a cidade!Uma novafundhas:
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Hélio Augusto
de Souza, mantida pela Prefeitura de São
José dos Campos, é o maior projeto social
da cidade, possuindo 14 Unidades. Destas,
são 10 Unidades de atendimento de
Crianças e Adolescentes (dos 6 aos 14
anos), três Unidades de Qualificação
Profissional (dos 15 aos 18 anos), e o
Cephas, que oferece Programa de
Aprendizagem Profissional, cursos técnicos
em diversas áreas e diversas oportunidades
de capacitação profissional para a
comunidade.

A Instituição conta com 564funcionários
trabalhando em diversos setores e projetos
para oferecer o melhor aos milhares de
atendidos.

A Fundhas desenvolve seus
trabalhos para fazer a diferença na vida das
crianças e adolescentes pautada na ética e
responsabilidade, oferecendo atendimento de
excelência e mantendo compromisso com o
social, com a educação e com as pessoas.Hélio Augusto de Souza

A Instituição leva o nome do
idealizador e precursor de ações sociais e
educativas, o assistente social Hélio
Augusto de Souza. Nascido em 27 de junho
de 1947, em São Paulo, Hélio trabalhou
como comerciante, professor, entre outras
funções, participou da criação do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente), foi
prefeito de São José na década de 80 e
atuou expressivamente em movimentos
sociais e políticos.

Quemsomos?
A Fundação

O quequeremos?
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Visão

Tornar-se excelência no  
atendimento àscrianças,  
adolescentes e jovens,  
fazendo a diferença em  
suasvidas.

Valores

Comprimissocomo social
Promovemosa proteçãoe o desenvolvimentosocialde  

crianças,adolescentese jovens.

Comprimissocoma educação
Somoseducadorese acreditamosquea educação  

transformavidas.

Compromissocomaspessoas
Acreditamosqueaspessoassãoo diferencialquetorna  

possívelcumprira missãoe atingirnossavisão.

Ética eResponsabilidade
Agimoscomintegridade,assumimosos impactosde  

nossasações.

Excelência
Buscamosdeformaincansávelo aprimoramento  

contínuoe a inovação.

Missão

Implantar programas de  
atendimento social às  
crianças, aos adolescentes  e
aosjovens,bemcomoàs  
suas respectivas famílias,  
emsituaçãodevulnerabili-
dadesocial.
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Nossaestrutura

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

Preside o Conselho Curador e faz cumprir as normas
legislativas, estatutárias, regimentais e regulamentares da
Instituição. Responde pela gestão financeira dos recursos do
Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente).

Responsável pelas divisões:

• Assessoria de Desenvolvimento de Projetos

• Eventos

• Gestão Institucional

• Controle Interno

• Relacionamento com o Cliente

• Assessoria de Imprensa

• Assessoria de Marketing
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Nossaestrutura

DAF – DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Administra os recursos financeiros, humanos, materiais e
patrimoniais da Instituição. Coordena e supervisiona os serviços
administrativos, de informação, obras, serviços, segurança e
transporte.

Responsável pelas divisões:

• Divisão de Suprimentos

• Divisão de Finanças e Orçamento

• Divisão de Tecnologia da Informação

• Divisão de Recursos Humanos

• Divisão de Serviços Gerais

• Divisão de Gestão de Contratos
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Nossaestrutura

DAF – DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Orçamento

Repasse Municipal,  
Receitas Próprias e Total

REPASSE MUNICIPAL

2017 2018 2019 2020

R$77.374.000,00 R$76.100.000.00
R$78.645.000,00 R$81.190.000,00

RECEITAS PRÓPRIAS
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Responsável pelas divisões:

• Divisão de Planejamento e Supervisão Técnica

• Divisão Regional 1 - que atende as Unidades

- Centro de Desenvolvimento Artístico
- Leste
- Jorge Luiz Alegre
- Eugênio de Melo
- Karla Pryscila Nunes de Oliveira

DECA – DIRETORIA ESPECIALIZADA EM CRIANÇAS  E
ADOLESCENTES

Atende crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no
contraturno escolar, por meio de ações socioeducativas pautadas nos
04 pilares da Educação segundo a Unesco – Aprender a Ser,
Aprender a Conviver, Aprender a Conhecer e Aprender a Fazer - que
buscam viabilizar a emancipação social dos atendidos, bem como de
suas respectivas famílias.

Nossaestrutura

• Divisão Regional 2 - que atende as Unidades

- Sede
- Dom Bosco
- Embraer
- Arnoldo Roberto do Nascimento
- Petrobrás
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Nossaestrutura

CEPHAS – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

A Instituição educacional fundada em 3 de junho de 2000
oferece educação profissional de excelência através de cursos de
educação à distância, formação inicial e continuada, programa de
aprendizagem profissional e de cursos técnicos de nível médio para
o desenvolvimento dos futuros profissionais do mundo do trabalho.

Responsável pelas divisões:

• Divisão de Integração Escola-Empresa

• Divisão de Empregabilidade

• Divisão Administrativa

• Divisão Pedagógica
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Acompanha e atua em nome da Fundhas em processos
judiciais e administrativos.

Representa a Instituição perante a Justiça Federal e Estadual,
Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, entre outros órgãos.

Zela pelo cumprimento das Leis, Estatuto Social, Regimento
Interno, Processos administrativos, Editais e outros.

Nossaestrutura

JURÍDICO
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O início da gestão se deu a partir dos números de
atendimento da Instituição no ano de 2016, dos compromissos
assumidos no Plano de Gestão do Governo Municipal, da análise das
tendências e desafios da Fundhas para o futuro. Todos esse
elementos serviram de base para a elaboração do Planejamento
Estratégico e serão apresentados a seguir:

8162016

TÉCNICO
DIVISÃO  
REGIONAL APRENDIZ

DIVISÃO DE  
EMPREGABILIDADE

QUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL /EAD

2.198 1.01
3

478 19
7

TOTAL  
ANUAL

4.702
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PLANO DE GESTÃO MUNICIPAL
Os compromissos assumidos no Plano de Gestão do

Governo Municipal, período de 2017 a 2020, apontaram para 2
ações principais relacionadas à Fundhas:

Nova Fundhas - Valorizar e modernizar a
Fundhas para oferecer serviços inovadores, efetivos
e de qualidade, alinhados ao perfil atual das crianças,
adolescentes e jovens joseenses, consolidando sua
vocação executora de políticas públicas.

Ampliar atuação do Cephas - Ampliar a atuação do
Cephas, tornando-o também um Observatório de Trabalho,
Emprego e Formação Profissional, adequando os cursos de
qualificação para a realidade do mercado de trabalho atual.
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Ao término do processo de transição de governo e com o
início das atividades em janeiro de 2017 foram identificados diversos
desafios em cada Diretoria da Instituição:

DESAFIOS POR DIRETORIA

DAF DECA CEPHAS JURÍDICO

● Elevada despesa com  
pessoal

● Margem reduzida para  
investimentos

● Economizarmantendo a
qualidade

● Equipe reduzida na área de  
manutenção

● Longo tempo sem reformas

● Unidades com subutilização  da 
capacidade (06 unidades  
abaixo da capacidade de  
atendimento)

● Frequência média abaixo do  
mínimo esperado (66% de  
frequência – mínimo desejado  
75%)

● Manutenção preventiva e  
corretiva deficitária

● Baixa aderência à visão,  
missão e valores

● Fragilidade no  
planejamento

● Poucos candidatos no  
Vestibulinho

● Fragilidade na área  
pedagógica

● Pouco relacionamento com  
parceiros

● Falta de manutenção  
corretiva e preventiva

● Elevado número de  
processos judiciais:  
trabalhistas - 54, cível - 25,  
Tribunal de Contas - 08 e  
ações civis públicas - 02

● Fragilidade na estrutura  
organizacional do setor

● Inconsistências recorrentes  
nos relatórios do Tribunal de  
Contas

● Frota de veículos muito  antiga 
e com quilometragem  alta

● Mobiliário antigo e  
deteriorado

● Ausência de diretrizes  
administrativas

● Necessidade de fortalecimento  do 
relacionamento com os  parceiros

● Fragilidade do Controle  
Interno Institucional

● Equipamentos de T.I.  
obsoletos

● 67% de quadras  
poliesportivas descobertas
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CONTEXTO

O Planejamento Estratégico da Fundhas - vigência 2018- 2022
- foi elaborado em face das ações previstas para a Instituição no plano
de governo municipal e dos desafios apontados no início da gestão.

O documento foi desenvolvido através de um processo
analítico que definiu o desdobramento das metas da FUNDHAS,
objetivando uma gestão por diretriz, assertiva na tomada de decisões
das futuras ações para o avanço da Instituição na busca pela
excelência organizacional.
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METODOLOGIA

O planejamento foi coordenado por uma
empresa especializada em Consultoria Estratégica e
Gestão, utilizando-se a metodologia BSC -Balanced
Scorecard, sigla que, traduzida, significa Indicadores
Balanceados de Desempenho.

O BSC permitiu descrever a estratégia de forma
clara, através de objetivos estratégicos em 4 eixos:
cliente e sociedade, processo e estrutura, aprendizado
e crescimento, institucional e orçamento; sendo todos
eles relacionados entre si. Além disso, a metodologia
promoveu o alinhamento dos objetivos estratégicos com
indicadores de desempenho, metas e planos de ação.

O Planejamento Estratégico foi dividido em 3 etapas:

Revisão da Missão, Visão e Valores da Fundhas  

Análise de Ambiente - Matriz Swot

Definição das Estratégias
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Fluxograma do método aplicado para a realização do Planejamento Estratégico da FUNDHAS

[O] •Oportunidades
[T] • Ameaças

[S]  • PontosFortes
[W]•PontosFracos

cuidaremosdenossosacionistas?

decrescimentoeprodutividade

• Seformosbemsucedidos,como

• Quaisosobjetivosfinanceiros

cuidar dosclientes?

crescimentodereceitaepossibilitará  um 
mix mais rentável de produtos e  
serviços?

processoeudevoserexcelente?

organizaçãodeveaprendere  
melhorar?

• Pararealizaravisão,comodeve

• Quaisosclientesalvosquevãogerar

• Parasatisfazerosclientes,emque

• Pararealizaravisão,comoa

• Tecnologias,competênciaseclima

• Missão
• Visão
• Valores

• Análise do
Ambiente
Externo

• Análise do
Ambiente
Interno

• Swot  
Cristal  
Analysis

• ObjetivosEstratégicos

• MapaEstratégico

• Eixo  
Institucional  e
Orçamento

• Eixo  
Clientes e  
Sociedade

• Eixo  
Processoe  
Estrutura

• Eixo  
Aprendizado  e
Crescimento
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1ª ETAPA - REVISÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FUNDHAS

A primeira etapa do planejamento redefiniu o propósito da
Instituição, suas metas para o futuro e o caminho a ser percorrido,
respeitando valores que devem ser preservados:

desenvolvimento social de crianças,  
adolescentes e jovens.

•Compromisso com a educação  Somos
educadores e acreditamos que  a 
educação transforma vidas.

•Compromisso com as pessoas  
Acreditamos que as pessoas são o  
diferencial que torna possível cumprir  a 
missão e atingir nossa visão.

• Ética e responsabilidade
Agimos com integridade, assumimos  os 
impactos de nossas ações.

• Excelência
Buscamos de forma incansável o  
aprimoramento contínuo e a inovação.

MISSÃO

Implantar programas de atendimento
social às crianças, aos adolescentes e
aos jovens, bem como às suas
respectivas famílias, em situação de
vulnerabilidade social.

VISÃO

Tornar-se excelência no atendimento às
crianças, adolescentes e jovens, fazendo
a diferença em suas vidas.

VALORES

• Compromisso com o social
Promovemos a proteção e o
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2ª ETAPA - ANÁLISE DE AMBIENTE - MATRIZ SWOT

A análise de ambiente é o processo que gera informações para
direcionar objetivos, identificar oportunidades, ameaças, forças e
fraquezas, tanto do meio externo como interno, que podem interferir
na atuação da Instituição, no cumprimento da sua missão e na
capacidade de alcançar as metas propostas.

Na análise de ambientes foram apresentadas tendências,
ambiente externo (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno
(forças e fraquezas) que serão apresentados a seguir.
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2ª ETAPA - ANÁLISE DE AMBIENTE - MATRIZ SWOT
• TENDÊNCIAS

Após uma análise criteriosa do cenário da Fundhas
naquele momento, foram identificadas as seguintes
tendências para o futuro da Instituição:

•Crianças e adolescentes com mais autonomia de auto-
aprendizagem e independência de ação

• Estabilidade na demanda de crianças e adolescentes

•Demanda por profissionalização e acesso a renda para
adolescentes e jovens

•Nível socioeconômico das famílias estável a médio prazo e de
melhoria a longo prazo

•Aumento das ofertas de vaga, melhoria da qualidade e
aumento das opções das escolas de tempo integral e outras
instituições sociais e educativas

•Aumento da demanda de empregos na região para
profissionais de alta especialização e qualificação em serviços
e indústria

•Alternância política no poder executivo pode não garantir
continuidade das estratégias definidas para a Fundhas

•Mais cobrança na comprovação da atuação eficiente e eficaz
da Instituição

•Melhoria dos principais indicadores sociais, culturais e
educacionais
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3ª ETAPA - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

A seguir serão apresentadas as estratégias definidas para  
orientar as ações implementadas.

CLIENTES ESTRATÉGIA

Crianças e adolescentes
Potencializar e desenvolver competência social e pessoal que contribua  para a
emancipação

Adolescentes e Jovens Viabilizar o desenvolvimento pessoal e profissional para o alcance da  sua 
emancipação social

Família Estabelecer parceria com a família para emancipação social das crianças,  
adolescentes e jovens

Clientes Aumentar a percepção de valor

Sociedade e Prefeitura Definir posicionamento estratégico da Fundhas na execução da política  de 
atendimento à criança e ao adolescente do município

EIXO FOCO INSTITUCIONAL

Cliente e Sociedade Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar
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3ª ETAPA - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIA

Estruturar o processo de comunicação interna

Estruturar o Sistema de Gestão Institucional

Consolidar o Sistema de Gestão Institucional

Desenvolver e implementar estratégias de relacionamento com o cliente

Estruturar a sistemática de medição da eficácia dos programas dos jovens

EIXO FOCO INSTITUCIONAL

Processo e Estrutura Excelência Organizacional
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3ª ETAPA - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIA

Implantar programas de atendimento inovador

Desenvolver competências requeridas das equipes de atendimento às demandas  do 
século XXI

Suportar com soluções de tecnologia o Sistema de Gestão Institucional

Desenvolver competências para suportar o Sistema de Gestão Institucional

Implementar estratégias de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho

Revisar o processo de avaliação de desempenho e plano de carreira

EIXO FOCO INSTITUCIONAL

Aprendizado e Crescimento
Metodologia socioeducativa inovadora e equipe

altamente competente
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3ª ETAPA - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIA

Estruturar a gestão de orçamentos e custos por área

Aprimorar o programa de terceirização

Equilibrar as despesas com pessoal

Estruturar plano de investimento

Obter outras fontes de recursos e financiamento através de parcerias

Maximizar resultados por recurso investido

EIXO FOCO INSTITUCIONAL

Institucional e Orçamento Equilíbrio e eficiência financeira
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MAPA ESTRATÉGICO - PRODUTO FINAL

CLIENTE E
SOCIEDADE
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

Potencializar e 
desenvolver  

competência social 
e pessoal  que 

contribua para a  
emancipação

ADOLESCENTES E
JOVENS

Viabilizar o 
desenvolvimento  

pessoal e 
profissional para o  

alcance da sua 
emancipação  social

FAMÍLIA
Estabelecer 

parceria com a  
família para 

emancipação  
social das 
crianças,  

adolescentes e
jovens

Estruturar a
Gestão  de 
Orçamentos 

e  Custos por
área

Aprimor
ar o
program
a de
terceiriza
ção

Equilibrar as 
despesas  
com
pessoal

Estruturar
Plano  de
Investiment
o

Obter outras 
fontes  de 
recursos e  

financiamento 
através  de
parcerias

Maximizar  
resultados 

por  
recurso
investido

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

Implantar 
programas  de 
atendimento  

inovador

Desenvolver 
competencias  
requeridas das 

equipes de  
atendimento às 
demandas  do 

século XXI

Suportar com
soluções de
tecnologia o
Sistema de
Gestão
Institucional

Desenvolver 
competências  

para suportar o 
Sistema de  

Gestão
Institucional

Implementar 
estratégias  de 

Gestão de 
Pessoas e  

Qualidade de 
Vida no  
Trabalho

Revisar o 
processo de  
avaliação de 

desempenho  e 
plano de carreira

Estruturar o 
processo  de 
comunicação
interna

Estruturar o 
Sistema de  
Gestão
Institucional

Consolidar o 
Sistema  de 
Gestão
Institucional

Desenvolver e 
implementar  

estratégias de 
relacionamento  com 

o cliente

Estruturar a 
sistemática  de 

medição da 
eficácia dos  

programas dos
jovens

PROCESSO E ESTRUTURA
EXCELÊNCIA

ORGANIZACIONAL

METODOLOGIA SOCIOEDUCATIVA INOVADORA E EQUIPE 
ALTAMENTE COMPETENTE

INSTITUCIONAL E ORÇAMENTO EQUILÍBRIO E 
EFICIÊNCIA FINANCEIRA

CLIENTE
S

Aumenta
r a  

percepçã
o de  
valor

SOCIEDADE E
PREFEITURA

Definir posicionamento 
estratégico  da 

FUNDHAS na execução 
da  política de 

atendimento à criança  
e ao adolescente do

município

2018 - 2022

ACOLHER, CUIDAR, 
DESENVOLVER E EMANCIPAR
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A seguir apresentaremos as principais ações desenvolvidas e
os resultados obtidos na atual gestão.

Os dados, gráficos e indicadores reforçam a relevância da
Fundhas no município e apresentam os investimentos, projetos e
inovações realizados.

As ações estão detalhadas em anexo.
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AÇÃO REALIZADA: ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
Aumento da frequência das crianças e adolescentes

Capítulo 4 | legado

Resultado Atingido
1 - Novo procedimento de monitoramento de frequência  de 
crianças e adolescentes
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AÇÃO REALIZADA: ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
Aumento da frequência das crianças e adolescentes

Resultado Atingido
2Monitoramento estratégico informatizado através da ferramenta  BI -
Business Intelligence
3Otimização das abordagens com as crianças, adolescentes e  
famílias
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AÇÃO REALIZADA: ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
Aumento da frequência das crianças e adolescentes

Resultado Atingido
4 - Aumento de 11% na frequência geral em relação  a 
2017 e 2019

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
Aumento da frequência das crianças e adolescentes

Resultado Atingido
5 - Aumento de 19,5 % nas crianças e adolescentes que estão den- tro 
da frequência esperada ( acima de 75% ) em relação aos anos  de 2018 
e 2020.

2018 2019 2020

Porcentagem de Crianças e Adolescentes dentro e abaixo da frequência esperada
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
•Sistematizar e tornar públicos os resultados das atividades  
realizadas

• Acompanhar a evolução nos campos de aprendizagem

•Identificar potencialidades das crianças e adolescentes  e 
melhorar pontos em déficit

•Mapear os dados e divulgar para familiares, corresponsa-
bilizando-os na manutenção do vínculo com a Fundhas

•Apresentar resultados para os órgãos competentes e  
mantenedores

Resultado Atingido
1 - Elaboração e implantação do Sistema de Avaliação  
Institucional - SIAI - Portaria nº 100/2019

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Sistematizar e tornar públicos os resultados das atividades realizadas

• Acompanhar a evolução nos campos de aprendizagem

• Identificar potencialidades das crianças e adolescentes e melhorar pontos em déficit

• Mapear os dados e divulgar para familiares, corresponsabilizando-os na manutenção do vínculo com a Fundhas

• Apresentar resultados para os órgãos competentes e mantenedores

Resultado Atingido
2 - Resultados aferidos e disponíveis para consulta
3 - Dados para orientação e planejamento das atividades de atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

Gráfico demonstrativo na próxima página
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Sistematizar e tornar públicos os resultados das atividades realizadas

• Acompanhar a evolução nos campos de aprendizagem

• Identificar potencialidades das crianças e adolescentes e melhorar pontos em déficit

• Mapear os dados e divulgar para familiares, corresponsabilizando-os na manutenção do vínculo com a Fundhas

• Apresentar resultados para os órgãos competentes e mantenedores

Resultado Atingido
4 - Aplicação Bimestral nas unidades com devolutiva para as famílias

Demonstrativo na próxima página
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Sistematizar e tornar públicos os resultados das atividades realizadas

• Acompanhar a evolução nos campos de aprendizagem

• Identificar potencialidades das crianças e adolescentes e melhorar pontos em déficit

• Mapear os dados e divulgar para familiares, corresponsabilizando-os na manutenção do vínculo com a Fundhas

• Apresentar resultados para os órgãos competentes e mantenedores

Resultado Atingido
5 - Implantação da rematrícula anual

Demonstrativo na próxima página
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AÇÃO REALIZADA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA  
EVOLUÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA  DE 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Atualizar e inovar a proposta metodológica de atendimento para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

Resultado Atingido
1 - Redefinição dos recortes etários do atendimento  2 -
Marcos de rito de passagens entre as fases
3 - Propostas inovadoras e tecnológicas
4 - Diversificação das áreas, atividades de atendimento e proposta de salas diferenciadas

Demonstrativo na próxima página
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6 e 7 ANOS
Quem sou
eu?

DESCO
BERTA

CONE
XÃO

8 ANOS
Convivên
cia

10 ANOS
Sustentabilid
ade

9 ANOS
Criativida
de

11 ANOS

Tecnolo
gia

12 ANOS
Empreend
edo-
rismo
Pessoal

13
ANO
S

Empreendedor
ismo

Social

14 ANOS
Iniciação
ao  
Mundo 
do  
Trabalho

EMPREENDE
DORISMO

DIVISÃO 
DE  
EMPREGAB
ILIDADE

EVOL
UÇÃO

AÇÃO REALIZADA: REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA  DE 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
ITINERÁRIO FORMATIVO DA DIVISÃO DE EMPREGABILIDADE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar  
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desen- volver 
competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Implantação de todas as fases do Itinerário formativo
• Desenvolver um perfil empreendedor nos adolescentes
•Evolução profissional e pessoaldos atendidos ao final do “camin- ho
institucional”
• Inserção na plataforma EaD/Cephas - Educação Financeira

Resultado Atingido
• Itinerário implantado até a fase Educação Financeira
• Implantação da metodologia por competência
• Cursos coerentes com a demanda de mercado
• Auxílio no desenvolvimento da emancipação dos adolescentes
• Certificação de qualificação profissional em cursos de formação  

inicial e continuada
• Acesso às atividades de Educação Financeira

Capítulo 4 | legado
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AÇÃO REALIZADA: AMPLIAR A ATUAÇÃO DO CEPHAS

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar  
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desen- volver
competênciasocialque contribua paraaemancipação

Resultado Esperado
• Fortalecimento do Cephas

Resultado Atingido

Ampliação da atuação do Cephas

232%

Em
2016

Cursos Técnicos

Cursos para a Comunidade

Em 2019
Cursos Técnicos
Cursos para a Comunidade  

Programa Aprendiz

Divisão de Empregabilidade

EAD - Cursos de Educação aDistância
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AÇÃO REALIZADA: REESTRUTURAÇÃO DO VESTIBULINHO CEPHAS

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Crianças e Adolescentes - Potencializar e desenvolver competência social que contribua para a emancipação

Resultado Esperado
• Ampliar o número de inscritos
• Diminuir a possibilidade de fraude na comprovação da condição socioeconômica dos candidatos
• Adequar o perfil de alunos do Cephas ao público alvo da Fundhas

Resultado Atingido
Utilização de critério socioeconômico objetivo: aluno de escola pública
Público atendido pelo Cephas passou a ser em sua maioria de estudantes do ensino médio

Alunos contemplados pelo

Vagas de cursos de qualificação 
profissional para a comunidade  

(Presencial e EAD)

3601.700
+8.600

Adolescentes de
15 a 18 anos atendidos com 

qualificação profissional
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AÇÃO REALIZADA: REESTRUTURAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar  
Estratégia: Estabelecer parceria com a família para emanci- pação 
social de crianças, adolescentes e jovens

Resultado Esperado
• Aprimorar o relacionamento com as famílias e  

aproximá-las das Unidades

• Reformulação do trabalho do Serviço Social

Resultado Atingido
• Implantação do projeto Família Empreendedora

- 172 pais e/ou responsáveis atendidos através de  
cursos e oficinas

•Fortalecimento do papel da assistência social na  
promoção do serviço de fortalecimento de vínculo

Atividades em grupo
realizadas com Pais
e/ou responsáveis

+18mil
Atendimentos  

diretos às famílias  
das crianças

e adolescentesAtendimentos sociais às  
crianças, adolescentes  e

jovens

+1.000

Visitas domiciliares  
realizadas

+3mil
Famílias atendidas

+6mil

+30mil

172
Pais e/ou responsáveis

receberamqualificação 

profissional.
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AÇÃO REALIZADA: FORTALECIMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Clientes – Aumentar a percepção de valor

Resultado Esperado
• Melhorar a percepção de valor
• Alinhamento das ações institucionais à necessidade e às  

prioridades dos clientes
• Identificar o nível de satisfação dos clientes

Resultado Atingido

•Implantação do setor de Relacionamento com o Cliente: Setor
dedicado a realizar ações de aproximação com os clientes da
Instituição em pleno funcionamento e atividades sendo desen-
volvidas

•Realização da Pesquisa de Satisfação do Cliente - Crianças e
Famílias com mais de 85% dos clientes satisfeitos: Considerando
Ótimo e Bom (crianças, adolescentes e jovens)

+85%
Clientes satisfeitos

• Considerando ÓTIMO e BOM
• Foram ouvidos crianças,  

adolescentes e jovens

• Considerando ÓTIMO e BOM
•Foram ouvidos pais e responsáveis  de 
adolescentes e jovens

Famílias
Satisfeitas

qualidade dos recursos humanos

88,4%
qualidade dos serviços prestados

82,8%
qualidade da infraestrutura

86,4%

Pesquisa de Satisfação

Mídias

+600

Espontâneas

+390
Publicações em  

portais de notícias

+150
Inserções em  

TV aberta

mil
Pessoas alcançadas  

nas Redes Sociais
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AÇÃO REALIZADA: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES  DE 
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS, ATRAVÉS DA  
OTIMIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO

Capítulo 4 | legado

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Maximizar resultados por recurso investido

Resultado Esperado
• Redução da capacidade ociosa das Unidades da DECA

Resultado Atingido
•2016 capacidade de 2.025 alunos x 2019: capacidade de 2.590
alunos
• Reestruturação física da Unidade Sede
•Mudança de espaço físico do Jardim Paulista para refor- matação
em Centro de Desenvolvimento Artístico
• Ampliação da Unidade D. Bosco - em andamento
• Reforma de salas
•Salas Diferenciadas (em implementação de acordo com a proposta
sociopedagógica, podendo variar de acordo com a especificidade do
local de atendimento)

Robótica de reciclável / sustentável  
para crianças e adolescentes.

Implantação da
Nova Metodologia de Atendimento
para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos;

Realidade aumentada para todas as unidades;  
Português e Matemática com recursos midiáticos  e 
digitais através de App´s em tablet.

Atendimentos pelo  
Programa de Desenvol-
vimento deCompetência  

Socioemocionais

+27%

Ampliação da Capacidade  de 
Atendimento através de  

otimização e reorganização  de 
espaços físicos

74,3%

dascrianças e adolescentes  
com desempenho dentro do  

esperado

8%
Crescimento na  

frequência de crianças  e
adolescentes

+ 2mil
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AÇÃO REALIZADA: NOVA PORTARIA DE ADMISSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Capítulo 4 | legado

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar  
Estratégia: Sociedade e Prefeitura - Definir posicionamento  
estratégico da Fundhas na execução da política de atendi- mento à 
criança e ao adolescente do município

Resultado Esperado
•Tornar o processo de admissão mais adequado à realidade do  
Município

Resultado Atingido
• Definição de critérios para elegibilidade para admissão
• Elaboração da Portaria nº 084/2019
• Mudança do critério socioeconômico para classificatório
•Implantação de pré-inscrição on-line pelos canais São José  Viva e
Site
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AÇÃO REALIZADA: AMPLIAR A ADMISSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar
Estratégia: Sociedade e Prefeitura - Definir posicionamento
estratégico da Fundhas na execução da política de atendi- mento à
criança e ao adolescente do município

Resultado Esperado
Redução da fila de espera

Resultado Atingido

-58%

-66%
-71%

0

1000

2000

3000

4000

FILA DE ESPERA FUNDHAS

2017 2018

Quantidade

2019

% de Redução

2020
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AÇÃO REALIZADA: INSERÇÃO DA FUNDHAS NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO  A 
DISTÂNCIA - EAD E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Eixo: Cliente e Sociedade
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Maximizar resultados por recurso investido

Eixo: Aprendizado e Crescimento
Foco Institucional: Metodologia socioeducativa inovadora e equipe  
altamente competente
Estratégia: Implantar programas de atendimento inovador

Resultado Esperado
•Prototipar um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e viabilizar cursos  na 
modalidade a distância
•Parceria com o Programa Qualifica da Prefeitura Municipal para oferta de  cursos 
para a comunidade

Resultado Atingido

Vagas de cursos de qualificação  
profissional para a comunidade  

(Cursos EAD)

+8.600
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE GESTÃO LEAN NA FUNDHAS

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Excelência Organizacional
Estratégia: Estruturar o Sistema de Gestão Institucional

Resultado Esperado
• Fomentar a cultura de melhoria contínua na rotina da Instituição
• Melhoria de processos e ganho de eficiência

Resultado Atingido
• 205 colaboradores sensibilizados
• Confecção de jogos personalizados e dentro da realidade da Instituição utilizados em dinâmicas em grupo
• Ganhos financeiro e de tempo efetivos com os projetos de melhoria

Melhoria Contínua

73
Agentes de Melhoria  
Contínua formados

21 +20
Green Belts Projetos de Melhoria  
Formados Continua realizados
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE GESTÃO LEAN NA FUNDHAS

Capítulo 4 | legado

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Excelência Organizacional
Estratégia: Estruturar o Sistema de Gestão Institucional

TEMA OBJETIVO STATUS RESULTADOS ATINGIDOS

Melhoria da frequência das crianças  e 
adolescentes da Unidade Sede

Melhorar a confiabilidade do processo de  
controle da frequência da Unidade Sede  

Melhorar a frequência média diária

Finalizado

Indicador - Desvio Padrão da frequência  
Melhoria de 30% em relação a medição  

antes do projeto

Melhorar a frequência média diária
Indicador - Melhoria da média defrequência  

Melhoria de 9% em relação a média
antes do projeto

Reduzir o índice de “defeito”  
(Entende-se como defeito a falta  na 

unidade)

Indicador - Índice de não conforme  
Melhoria de 50% em relação ao índice  

antes do projeto

Otimizar o Processo de Compras

Reduzir em 20% o tempo do Processo  de 
Compra modalidade Compras Diretas  Reduzir 
em 30% o tempo do Processo

de Compra modalidade Licitações
Finalizado

Redução do tempo do processo de  
compras diretas de 25 dias para 16 dias  

(36%) e de 116 dias para 74 dias (36%)  do 
processo de compras modalidade  Licitação 

(*melhorias medidas
durante o projeto)

Planejamento DECA Planejar ações para o período  
2019 a 2022

Finalizado Planejamento construído com ações  
estratégicas delimitadas para o período  de 

2019 a 2022

Alguns dos projetos desenvolvidos e seus resultados
estão relacionados na tabela abaixo e os demais projetos
estarão em anexo.
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AÇÃO REALIZADA: GANHO DE EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE COMPRAS

Capítulo 4 | legado

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Excelência Organizacional
Estratégia: Consolidar o Sistema de Gestão Institucional

Resultado esperado:
•Reduzir em 20% o tempo do Processo de Compra modalidade  
Compras Diretas

•Reduzir em 30% o tempo do Processo de Compra modalidade  
Licitações

Resultado atingido:
•Redução do tempo de realização da compra direta de 25 dias  em 
2017 para 08 dias em 2020
•Redução do tempo de licitação de 116 dias em 2017 para 35  dias 
em 2020

ANO
MÉDIA DE DIAS PARA FINALIZAR O PROCESSO

COMPRA DIRETA LICITAÇÃO

2017 25 DIAS 116 DIAS

2018 16 DIAS 78 DIAS

2019 16 DIAS 72 DIAS

2020 8 DIAS 35 DIAS

% de melhoria  
2017 - 2020 68 % 70 %
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AÇÃO REALIZADA: REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ

Capítulo 4 | legado

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Excelência Organizacional
Estratégia: Estruturar a sistemática de medição da eficácia dos  
programas para crianças e adolescentes

Resultado Esperado
Padronizar a metodologia utilizada na área de educação  
profissional da Fundhas

Resultado Atingido
• Introdução da metodologia por competência
•Planos de Curso e organização curricular em conformidade com
Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional - CONAP/2020
• Disponibilização de plataforma EAD para aprendizagemteórica
• Melhoria no processo de faturamento referente aos contratos
•Identificação de inconsistência no faturamento dos contratos na
ordem de R$ 308,19/aprendiz, o que poderá resultar num aumento de
faturamento de R$ 1.126.902,60 ao ano.
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Metodologia socioeducativa inovadora e  equipe 
altamente competente
Estratégia: Implantar programas de atendimento inovador

Resultado esperado:
•Reestruturação da fanfarra para Banda Musical com participação
em Festivais e Campeonatos
•Aumento da oferta de modalidades artísticas em parceria com a
Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Resultado atingido:
•Inauguração do Centro de Desenvolvimento Artístico em 2020 com
capacidade de atendimento de 150 alunos por dia, distribuídos em 7
estúdios de música, dança e teatro
•Oferta de bolsa auxílio, passe escolar, alimentação e uniformes a
crianças e adolescentes de 11 a 18 anos
• Banda reestruturada com participação em eventos e festivais
•Parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo nas
modalidades Percussão, Regência, Sopro e Corpo Coreográfico,
além de atividades online disponíveis a partir de novembro de 2020
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AÇÃO REALIZADA: SAÚDE FUNCIONAL/ERGONOMIA

Eixo: Aprendizado e Crescimento
Foco Institucional: Metodologia socioeducativa inovadora e  equipe 
altamente competente
Estratégia: Implementar estratégias de Gestão de  
Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho

Resultado esperado:
• Melhoria da saúde dos funcionários

Resultado atingido:
• Diminuição Atestados e Atendimento Social em 23%
• 4.259 participações em média de ginástica laboral por ano
• Redução de 44% de afastamentos previdenciários
•Aquisição de 160 cadeiras ergonômicas e outras 221 estão em  
processo de compra
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AÇÃO REALIZADA: REVISÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Eixo: Processo e Estrutura
Foco Institucional: Metodologia socioeducativa inovadora e equipe  altamente
competente
Estratégia: Revisar o processo de avaliação de desempenho  e 
plano de carreira

Resultado esperado:
• Maior clareza

Resultado atingido:
• Maior participação, com redução em 90% do número de dúvidas
• Implantação de avaliação de desempenho eletrônica para o Cephas
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AÇÃO REALIZADA: DIVISÃO DE CUSTOS POR PROJETO

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar a Gestão de Orçamentos e Custos por Área

Resultado esperado:
• Controle Orçamentário
• Apropriação do Orçamento pela Equipe

Resultado atingido:
•Abertura das dotações orçamentárias anuais em Projetos, para melhor
acompanhamento de custos, atendendo à solicitação do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

•Integração com o sistema contábil da Folha de Pagamento da Divisão de
Recursos Humanos e das liquidações e baixas de materiais do Almoxarifado,
reduzindo assim o tempo de trabalho com essas realizações manuais para
contabilização, na Divisão de Finanças e Orçamento

•Utilização do sistema do 3º Setor, no GIAP para inserção de dados das
Prestações de Contas dos Termos de Fomentos, gerando melhor
acompanhamento e conclusão ao final da vigência

•Preparação para divulgação no Portal da Transparência da Fundhas, dos
dados dos Termos de Fomentos firmados com as Organizações do 3º Setor,
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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AÇÃO REALIZADA: PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Equilibrar as despesas com pessoal

Resultado esperado:
• Melhora na qualidade de vida
• Redução das despesas com folha

Resultado atingido:
• 71 adesões – 13% do efetivo

71 433.082,22R$

Adesões  
ao PDV

Custo Fundhas4.PDV

Diferença
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AÇÃO REALIZADA: ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DOS PROFESSORES DO CEPHAS

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Equilibrar as despesas com pessoal

Resultado esperado:
•Adequação do pagamento de aula atividade conforme o contrato de
trabalho que estava sendo paga em duplicidade

Resultado atingido:
•Em janeiro de 2020, a quantidade dessas aulas também foi revista, e
foi possível reduzir significativamente, de 346 para 153 aulas
semanais,nãoprejudicandoo desenvolvimentopedagógico.

Demonstrativo na próxima página
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AÇÃO REALIZADA: ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DOS PROFESSORES DO CEPHAS

jan fev mar abr mai jun jul ago set out

2019 589.929,63 515.603,46 529.433,92 530.396,87 638.979,89 558.433,12 548.468,05 580.188,19 606.887,77 642.631,22

2020 574.528,07 464.644,37 468.996,09 514.595,11 584.222,87 580.396,80 389.957,57 391.162,02 419.621,58 296.996,63
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AÇÃO REALIZADA: REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  DA 
FUNDHAS DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Equilibrar as despesas com pessoal

Resultado esperado:
•Regulamentar os cargos comissionados e funções deconfiança  nos 
termos do art. 37, incisos 2 e 5 da Constituição Federal.

Resultado atingido:
• Aprovação da Lei Municipal nº 10.133 de 19 de junho de 2020
• Reorganização da quantidade de funções de confiança
• Mais segurança jurídica
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AÇÃO REALIZADA: AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
• Emissão dos Certificados

Resultado atingido:
• Manutenção periódica de extintores
• Formação de Brigada contra incêndios
•Elaboração de projeto contra incêndio  nas
unidades
•Implementação de Sistema de Hidrantes  em 
unidades superiores a 750 m2

Regularização de Certificados de Licenciamento junto ao Corpo de  
Bombeiros do Estado de São Paulo - CLCB e AVCB

Aprovadas e certificadas

1Cephas;

2 Embraer (Putim);
3Eugênio de Melo (Eug. Melo);  4 
Jorge Alegre (Centro);
5 Professor Bernardo A. Rohde (Norte);  6 
Petrobras (Campos de São José);

Em processo de vistoria
1 Arnoldo R. Nascimento (Dom Pedro I);  2 
Karla Pryscila (Alto da Ponte);

Em processode  
documentação

1 Dom Bosco Criança (Campo dos Alemães);  2
Leste
3 UPEM;
4 SEDE (incluso unidades: Sede, CIIP e CDA);
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AÇÃO REALIZADA: REFORMA DO CEPHAS

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
• Qualidade estrutural

Resultado atingido:
• Melhoria da estrutura física
• Aplicação de nova identidade visual

Antes

Depois
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AÇÃO REALIZADA: REFORMA UNIDADE DOM BOSCO

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
• Emissão dos Certificados

Resultado atingido:
• Melhoria da estrutura física

- Novos espaços educativos
- Revitalização dos ambientes comuns,  

como salas e refeitório
- Sala Lions
- Espaços para os projetos de Educação Física,  Robótica 

com Recicláveis e de Educação Ambiental
- Área para eventos ao ar livre, entre outras

• Ampliação do quadro de vagas: 200 NOVAS VAGAS
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO  E 
INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
• Qualidade estrutural

Resultado atingido:
• Estrutura inovadora
• Ampliação da capacidade de atendimento
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AÇÃO REALIZADA: SALAS GOOGLE

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
•Criação de espaço interativo, colaborativo e dinâmico, desen-
volvido por meio de recursos multimídia
• Mais engajamento e participação das crianças e adolescentes

Resultado atingido:
•Aprendizagem facilitada através de um ambiente moderno e de
interação, propiciando mais interesse das crianças e ado- lescentes
•Ensino com mais significado, relevância e comunicação mais ágil
•Disponibilização de variadas ferramentas de trabalho aos
profissionais
• Implantação de 5 salas
• Aquisição de mais 9 salas



7
1
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AÇÃO REALIZADA: SALAS LIONS

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Estruturar Plano de Investimento

Resultado esperado:
•Criar um espaço propício ao desenvolvimento de competências  e 
habilidades socioemocionais

Resultado atingido:
•Planejamento de adequação e melhor atendimento das  salas 
Lions Quest para todas as unidades DECA em 2020

• Aquisição de 10 Salas Lions Quest
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AÇÃO REALIZADA: CONVÊNIOS PARA FINANCIAMENTO  DAS 
ATIVIDADES

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira  Estratégia: Obter 
outras fontes de recursos e financiamentos  através de parcerias

Resultado esperado:
•Permitir que a Fundhas receba recursos pelo atendimento feito no
Programa de Educação Integral do Município

Resultado atingido:
•Realização de convênio com a Secretaria de Educação e
Cidadania, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas para
o oferecimento de cursos e/ou atividades socioeducativas
complementares em contraturno escolar aos alunos da rede de
ensino municipal. Valor do convênio: R$ 7.385.940,00.
• Ampliação da parceria MedioTec para oferta de cursos técnicos
• Melhoria na gestão do convênio com a SASC
•Melhoria no valor dos convênios com empresas programa jovem
aprendiz

Demonstrativo na próxima página
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AÇÃO REALIZADA: CONVÊNIOS PARA FINANCIAMENTO  DAS 
ATIVIDADES
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AÇÃO REALIZADA: IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FORMAS  DE
ATENDIMENTO

Eixo: Institucional e Orçamento
Foco Institucional: Equilíbrio e eficiência financeira
Estratégia: Maximizar resultados por recurso investido

Resultado esperado:
• Inovar nas formas de atendimento Fundhas/ Cephas

Resultado atingido:

Adolescentes realizando  
aprendizagem profissional  em 

empresas da região

+1.600

172
Atendidos pelo 

programa

Família Empreendedora

Alunos contemplados pelo

360

Vagas de cursos de qualificação  
profissional para a comunidade  

(Cursos EAD)

+8.600

1.700
Adolescentes de

15 a 18 anos atendidos com  
qualificação profissional
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A FUNDHAS NÃO PAROU DURANTE A PANDEMIA

CONFIRA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

•Distribuição de máscaras de tecido e descartáveis nas
Unidades

•Instalação de totens e dispensers de álcool em gel nos
espaços coletivos

•Orientações quanto às ações de responsabilidade individual
e coletiva, como a lavagem correta de mãos, a importância
do distanciamento social, entre outras

•Sanitização dos espaços coletivos da Instituição e reforço
nos serviços de limpeza e higienização

•Distribuição de Atividades pedagógicas para crianças e
adolescentes, disponíveis para retirada nas Unidades e
entregues nas casas dos atendidos

• Aulas remotas para os alunos do Cephas

•Treinamentos e HTPC’s remotos com equipes técnicas e
pedagógicas

Capítulo 4 | legado
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Capítulo 5
desafios e

oportunidades
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Eixo: Refere-se aos eixos do Planejamento Estratégico da  Fundhas

Foco Institucional: São os fatores críticos de sucesso presentes  no 
Planejamento Estratégico

Contexto: Breve descrição da ação a ser realizada
Nível de prioridade: Indicará se a ação tem prioridade baixa,  média 
ou alta

Status: Irá indicar o momento em que se encontram as ações:
•Manter - ação já atingiu resultados consolidados e deve ser
realizada a sua manutenção
•Aprimorar - ação ainda não atingiu resultados consolidados
ou necessita de ajustes, requerendo maior atenção
• Realizar - ação não iniciada

Plano de Gestão: Indica se a ação está no Plano de Gestão do
Governo Municipal

Todas as ações presentes no Plano de Gestão terão nível de
prioridade alta

Demonstrativo na próxima página
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AÇÃO: RETORNO DOS ALUNOS ÀS AULAS PRESENCIAIS

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A Fundhas está sem atividades para crianças e adolescentes desde o começo da pandemia e todos os  professores e 
educadores encontram-se em teletrabalho.

No que diz respeito a estrutura e EPI’s, a Fundhas encontra-se preparada para o retorno das atividades. Já quanto ao  funcionamento das 

Unidades há um planejamento para o atendimento parcial de crianças e adolescentes, que deve ser adequado  às regras definidas pelas 

autoridades sanitárias quando do retorno das aulas.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL EM TODAS AS  
ESCOLAS DO 1º AO 9º ANO ATRAVÉS DO ENSINO HÍBRIDO

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A Fundhas pode desenvolver as atividades de ensino integral através do ensino híbrido utilizando as ferramentas  Google 

Educacional disponíveis na Instituição, por meio de convênio com a Secretaria de Educação e Cidadania.

Nível de prioridade: Alta Status: Realizar
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Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Atualmente, a Fundhas possui convênio com a Secretaria de Educação e Cidadania para realizar atendimento de até 1.500
crianças na educação integral. Esse convênio pode ser aprimorado, permitindo investimentos em estruturas físicas, equipamentos e custeio
de mão de obra.

Realizar a construção de Unidade para atendimento de educação integral na Região Leste pela Secretaria de Educação e Cidadania e

gestão da Fundhas, o que possibilitaria a reestruturação do atendimento em toda região.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar

AÇÃO: AMPLIAR A PARCERIA DA FUNDHAS COM A SECRETARIA  DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL, EM  ESPECIAL 
NA REGIÃO LESTE
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AÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE CHIPS DE INTERNET PARAACESSO  AO 
ENSINO HÍBRIDO

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Atualmente, a Fundhas realiza projeto piloto com 80 alunos no qual já disponibiliza chip de acesso à internet.

Há necessidade de realizar licitação para aquisição de um maior número de chips e a consolidação do Projeto Geração Digital.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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Eixo:Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Implantar um programa de geração de renda para jovens, com idades entre 16 e 19 anos, desenvolverem  atividades 
remuneradas no serviço público ou em empresas privadas, por um período de 04 horas, oferecendo aprendizado  e a oportunidade do 
primeiro emprego.

Nível de prioridade: Alta Status: Realizar

AÇÃO: IMPLANTAR O PROGRAMA AGENTE CIDADÃO
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AÇÃO: MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE NOVOS CURSOS DO CEPHAS

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A maioria dos cursos ofertados pelo Cephas foi criada na inauguração da escola, no ano de 2000. Há possibilidade  da reformulação 

do portfólio de cursos, bem como a realização de novos concursos para professores e redução da folha salarial.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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Eixo:Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Foi implementado na atual gestão um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) no qual foram ofertados diversos  cursos de 

qualificação profissional. Há possibilidade da implantação de cursos técnicos de nível médio na modalidade EAD.

O cadastramento do Cephas junto ao Conselho Estadual de Educação já foi realizado e estamos aguardando o credenciamento  e autorização de 

funcionamento, com previsão de oferta das primeiras turmas no segundo semestre de 2021.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar

AÇÃO: IMPLANTAR NOVOS CURSOS TÉCNICOS NA MODALI-
DADE A DISTÂNCIA NO CEPHAS
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AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA SÃO JOSÉ

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Ampliar o número de vagas de qualificação e capacitação profissional aos munícipes através da parceria entre a Fundhas  e a Secretaria 

de Inovação e Desenvolvimento Econômico, dando oportunidade de conhecimento e aprimoramento de  habilidades para atender a demanda do 

mercado de trabalho.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A parceria entre a Fundhas e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico permitiu a oferta de cursos  de qualificação 

profissional através do Programa Primeira Chance no início do ano de 2020. Os cursos foram interrompidos  em virtude da pandemia. Há 

possibilidade de ofertarmos aproximadamente 2.000 vagas/ano utilizando a capacidade ociosa

das instalações da Fundhas nas Regiões Sul, Norte e Leste.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar

AÇÃO: MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PRIMEIRA CHANCE
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AÇÃO: CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
ARTÍSTICO NA REGIÃO CENTRAL EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: O Centro de Desenvolvimento Artístico foi concluído no início do ano de 2020, teve seu funcionamento  comprometido em virtude da 
pandemia e encontra-se preparado para realizar os atendimentos em 2021, havendo a possibilidade  de abertura de vagas para a comunidade.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: O Cephas possui diversos cursos de qualificação profissional, inclusive o de Cuidador de Idoso, que podem ser  ofertados para a 

população dacidade.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar

AÇÃO: CRIAR O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO
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AÇÃO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA UNIDADE DOM BOSCO

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Está em curso a reforma da Unidade Dom Bosco, no Campo dos Alemães, que deverá ser concluída no início de 2021,  ampliando sua 

capacidade de atendimento em 200 novas vagas para atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A Fundhas elaborou uma nova Portaria (nº 84) de elegibilidade no ano de 2019 que garante a todas as crianças e  adolescentes 

inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) inserção imediata na Instituição mediante a  existência de vaga. Desta 

forma, a criança e o adolescente não necessitará aguardar a admissão na fila de espera.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar

AÇÃO: FORTALECER O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO  
DO TRABALHO INFANTIL
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AÇÃO: MANTER A PARCERIA COM O LIONS CLUBE PARA UTILIZAÇÃO DA  
METODOLOGIA LIONS QUEST

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Atualmente a parceria com o Lions Clube permite a utilização da metodologia de desenvolvimento de competências  socioemocionais, 

Lions Quest, para aproximadamente 2.200 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos. Tal  método  contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento dos atendidos pela Fundhas.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: A Fundhas é membro da rede PEA (Programa de Escolas Associadas) da Unesco (Organização das Nações Unidas  para a

Educação, Ciência e Cultura) e essa participação permitirá a certificação da Instituição, fidelizando as atividades

desenvolvidas, com a possibilidade de obter mais visibilidade nas ações desenvolvidas e credibilidade mundial no trabalho  
socioeducativo.

Nível de prioridade: Média Status: Manter

AÇÃO: CERTIFICAÇÃO DA FUNDHAS COM O SELO DA UNESCO
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AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO E METODOLOGIAS ATIVAS NO  
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: Diante dos desafios apresentados pela pandemia, faz-se necessária a implantação de ensino híbrido nas diversas áreas  de atuação da 

Fundhas, para atender a nova realidade imposta.

No decorrer do ano de 2020, a Fundhas realizou capacitação e treinamento para seus profissionais a fim de favorecer a  adaptação da 

equipe ao modelo híbrido de educação.

Nível de prioridade: Alta Status: Aprimorar
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nal:

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucio l: Acolher, Cuidar, Desenvolver e Emancipar

Contexto: O Projeto Família Empreendedora oferece oficinas de empreendedorismo e qualificação profissional às famílias dos  atendidos. A 

iniciativa apresentou bons resultados e recomendamos a sua manutenção.

Nível de prioridade: Média Status: Manter

AÇÃO: CONSOLIDAR O PROJETO FAMÍLIA EMPREENDEDORA
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AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E INICIAÇÃO PROFISSIONAL  NA 
UNIDADE NORTE

Eixo: Cliente e Sociedade Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Acolher, cuidar, desenvolver e emancipar

Contexto: O Centro de Inovação e Iniciação Profissional é um novo conceito de qualificação profissional para adolescentes e  jovens, 

desenvolvido pela Fundhas com o objetivo de preparar seus alunos para o mundo do trabalho e para a vida no século XXI.  A Fundhas realizou a 

aquisição de móveis e equipamentos para implantação do Centro de Inovação na Unidade Norte no  primeiro semestre de 2021.

Nível de prioridade: Média Status: Realizar
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Eixo: Processo e Estrutura Plano de Gestão? Sim

Foco institucional: Excelência Organizacional

Contexto: As salas de aula da Fundhas comportam em torno de 15 a 20 crianças e adolescentes, com a reforma e ampliação de  algumas 

Unidades é possível atender 30 crianças e adolescentes por turma. Tal medida é de grande relevância para ampliar o  número de atendimentos 

da Instituição, bem como reduzir o custo per capita das crianças atendidas.

Unidades com possibilidade de ampliação: Alto da Ponte, Dom Pedro, Centro, Embraer ePetrobras.

Nível de prioridade: Alta Status: Realizar

AÇÃO: MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS,  
ADOLESCENTES E JOVENS DA FUNDHAS



97

Capítulo 5 | desafios eoportunidades

AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA

Eixo: Processo e Estrutura Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Excelência Organizacional

Contexto: O desafio de garantir a frequência de crianças e adolescentes é presente há diversos anos na Fundhas. Com o objetivo  de combater o 

absenteísmo, a atual gestão implantou um novo procedimento de controle de frequência, que apresentou

excelentes resultados. Porém, a manutenção do atual procedimento e o acompanhamento sistemático da frequência deve ser  priorizado.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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Eixo: Processo e Estrutura Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Excelência Organizacional

Contexto: Durante a atual gestão, diversas iniciativas de melhoria do controle acadêmico do Cephas foram realizadas, contudo,  faz-se 
necessária a continuidade dos esforços para implantação de controle eletrônico de entrada e saída de alunos e a  implantação de registro 
eletrônico do desempenho escolar dos alunos.

Nível de prioridade: Média Status: Aprimorar

AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO ACADÊMICA DO CEPHAS
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AÇÃO: ESTRUTURAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Eixo: Processo e Estrutura Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Excelência Organizacional

Contexto: O atual Planejamento Estratégico da Fundhas prevê a necessidade de estruturação de um processo de comunicação  interna. As 

iniciativas realizadas ficaram aquém da demanda institucional, devendo ser reformuladas na próxima gestão.

Nível de prioridade: Média Status: Realizar
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Eixo: Processo e Estrutura Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Excelência Organizacional

Implementar um modelo de excelência em gestão que atenda a demanda de eficiência e eficácia nos serviços oferecidos pela 

Fundhas. Foi instituída a área de Gestão Institucional, através da Portaria nº 49/2019, para normatizar as atividades de 

planejamento  e  organização de projetos de melhoria contínua e redução de desperdícios, além de acompanhar o cumprimento 

e manutenção do Planejamento Estratégico e Política Institucional.

Nível de prioridade: Média Status: Manter

AÇÃO: CONSOLIDAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN NA FUNDHAS
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AÇÃO: PROPOSTA METODOLÓGICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS,  
ADOLESCENTES E JOVENS

Eixo: Aprendizado e Crescimento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Metodologia Socioeducativa Inovadora e Equipe AltamenteCompetente

Contexto: Na atual gestão toda a metodologia utilizada pela Fundhas foi reformulada e desenvolvido um novo percurso  institucional e 

itinerário formativo, além de inseridas atividades inovadoras e educação empreendedora.

As novas metodologias já apresentam bons resultados, contudo, há necessidade da manutenção do modelo implantado  para que se tenha 

consolidação daproposta.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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de

Eixo: Aprendizado e Crescimento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Metodologia Socioeducativa Inovadora e Equipe AltamenteCompetente

Contexto: Há uma tendência de maior cobrança na comprovação da atuação eficiente e eficaz da Instituição. Como forma
de acompanhar os resultados decorrentes do atendimento das crianças e adolescentes foi implantado um Sistema de 

Avaliação  Institucional  (SIAI)  que  consiste  na avaliação periódica (04 vezes ao ano) de todas as crianças, adolescentes e

jovens atendidos pela Instituição em seus diferentes programas, com dados disponibilizados através de uma ferramenta Business  Intelligence
(BI).

Nível de prioridade: Alta Status: Manter

AÇÃO: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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AÇÃO: REDUZIR DESPESA COM PESSOAL

Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: A folha de pagamento da Fundhas apresenta elevado potencial de crescimento e consequente comprometimento  da capacidade e 

investimento da Instituição. Durante a atual gestão foram realizados diversos Programas de Demissão  Voluntária que apresentaram excelentes 

resultados. Contudo, os esforços para controle e redução da despesa com pessoal  devem ser mantidos, sendo recomendada a realização das

seguintes ações:

- Novo plano de carreira

- Novos PDV’s

- Revisão da fórmula de cálculo das gratificações dos cargos de provimento interno (padrão diferente da Prefeitura)

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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ande quantidade dende quantidade de equipamentos defasados e com a elevada demanda decorrente da pandemia, faz-se necessário um plano

para renovae investimento ar renov

Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: Diversos investimentos em equipamentos de tecnologia foram realizados na atual gestão, contudo, a Fundhas possui  gr

d ção doarque tecnológico da Fundhas.

Nível de prioridade: Média Status: Aprimorar

AÇÃO: NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS  DE
TECNOLOGIA
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AÇÃO: EMISSÃO DE AVCB’S (AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE  
BOMBEIROS) DAS INSTALAÇÕES DA FUNDHAS

Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: A Fundhas possui um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), firmado junto ao Ministério Público, que definiu o cronograma  para emissão 

dos AVCB’s de suas instalações até dezembro de 2021.

O cronograma está em dia até dezembro de 2020, sendo necessária a solicitação dos AVCB’s das Unidades Dom Pedro e Alto da  Ponte nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2021, respectivamente, bem como o cumprimento do restante planejado.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: Está em processo de renovação os convênios com a SASC E SMEC.

Necessita acompanhar a pactuação de cursos do Pronatec/Mediotec e a utilização dos recursos disponíveis

Nível de prioridade: Alta Status: Manter

AÇÃO: RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS
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AÇÃO: OTIMIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Eixo:Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: A Instituição possui diversas áreas administrativas com potencial para terceirização, bem como a possibilidade de  realização de 

contrato de gestão para as Unidades de atendimento de crianças e adolescentes.

Nível de prioridade: Alta Status: Realizar
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Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: Atualmente a Fundhas possui 60 processos trabalhistas em aberto, 43 processos cíveis em andamento e 02 ações  civis públicas, o 

que representa um crescimento de 26% de processos judiciais durante a atual gestão. Recomenda-se a  reestruturação do Departamento 

Jurídico da Fundhas para atender tal demanda.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter

AÇÃO: GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS
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AÇÃO: PASSIVO JUDICIAL E PENDÊNCIAS NÃO AJUIZADAS

Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: o valor do passivo judicial da Fundhas em Processos Trabalhistas é de R$ 5.092.851,12 e Processos Cíveis é de  R$ 47.165,25, 

totalizando R$ 5.140.016,37 e o detalhamento dos processos encontra-se emanexo.

Nível de prioridade: Alta Status: Manter
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Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: Alteração da Lei Municipal nº 6.428/2003 e do Estatuto Social da Fundhas no tocante à nomenclatura das diretorias,  modernização do 

regime de contratação de pessoal e outros ajustes necessários para o melhor funcionamento da Instituição.

Nível de prioridade: Alta Status: Realizar

AÇÃO: ALTERAÇÃO DE LEI MUNICIPAL E ESTATUTO SOCIAL
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AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LGPD - LEI  
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Eixo: Institucional e Orçamento Plano de Gestão? Não

Foco institucional: Equilíbrio e Eficiência Financeira

Contexto: AFundhas possui um comitê responsável pela implantação dos procedimentos da LGPD que devem ser concluídos em 2021.

Nível de prioridade: Média Status: Realizar
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201
6

TÉCNIC
O

DIVISÃO  
REGIONA
L

APRENDI
Z

DIVISÃO DE  
EMPREGABILIDA
DE

QUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL /
EAD

TOTA
L  
ANUA
L

CRESCIMENT
O  RELATIVO
2016

816 2.198 1.013 478 197 4.702 0%

2017 789 2.248 1.137 394 353 4.921 4,6%

2018 813 2.472 1.315 346 1.092 6.038 28,41%

2019 774 2.133 1.176 360 3.235 7.678 63,29%

2020 699 2.086 1.042 350 5.145 9.322 98,26%
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Os resultados apresentados neste relatório destacam o
trabalho realizado pela Fundhas em São José dos Campos nos
últimos quatro anos e mostram que a Instituição municipal faz a
diferença na cidade.

A gestão teve início em 2017 em meio a desafios como:
economizar mantendo a qualidade, falta de reforma e
manutenção de Unidades e espaços comuns, Unidades com
subutilização da capacidade, frequência média abaixo do
esperado, fragilidades nas áreas pedagógicas e de
planejamento, poucos inscritos no Vestibulinho do Cephas, entre
outros.

Os compromissos assumidos no Plano de Gestão do
Governo Municipal, no período de 2017 a 2020, apontaram para
duas ações principais relacionadas à Instituição: a Nova
Fundhas, valorizando e modernizando a oferta de serviços, e a
Ampliação da Atuação do Cephas.

Nos últimos quatro anos, a Fundhas registrou

aumento de 60% em seu atendimento, tendo atendido mais de
26.600 crianças, adolescentes e jovens na cidade.

Unidades e o Cephas passaram por reforma, ampliação e
receberam melhorias para oferecer mais segurança, conforto e
equipamentos modernos ao público atendido e

funcionários. O Vestibulinho do Cephas registrou mais de 27 mil
inscritos e o Centro de Educação teve ampliação de atividades
em 232%.

Os dados confirmam que, sem dúvidas, a atual gestão
cumpriu com os compromissos e apresenta uma Nova Fundhas
e a atuação ampla do Cephas, se consolidando como referência
de qualificação profissional em São José e região.

Diante do cenário atual de transformações e adaptações
constantes, os Desafios e Oportunidades relatados neste
documento poderão nortear a próxima gestão da Fundhas, a fim
de continuar a modernização da Instituição para atender o
público e a cidade do século XXI.

Além da viabilidade da Fundhas desempenhar papel
estratégico na execução de políticas públicas de atenção à
criança e ao adolescente, cumprindo com sua principal missão
e fazendo a diferença em milhares de vidas.

• Jhonis Rodrigues Almeida Santos - Diretor Presidente
• Odilson Gomes Braz Júnior - Diretor Administrativo Financeiro
• Ruth Fernandes Zorneta - Diretora Esp. em Criança e Adolescente
• Maria das Graças de Oliveira - Diretora Cephas
• Flávia Fernandes Neves Coppio - Diretora Jurídica
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Setores envolvidos na elaboração deste Relatório:

• Gestão Institucional
• Controle Interno
• Assessoria de Comunicação e Marketing.
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RELAÇÃO DE ANEXOS

I - Apresentação
• Estrutura Administrativa

II - Planejamento Estratégico
• Análise Swot - ambiente externo
• Análise Swot - ambiente interno

III - Desafios e Oportunidades
• Passivo Judicial

IV - Documentos Institucionais
• Atas das reuniões do Conselho Curador e Balanços e Balancetes
• Fluxo Orçamentário
• Certidões negativas e de isenções: Municipal, Estadual, Federal e FGTS
• Contas bancárias e saldos
• Contratos e convênios
• Relatório Patrimonial
• Aquisições em andamento

V - Relatórios
• Relatórios de Atividades Diretorias






