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TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 02/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA E A
ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO DE PAIS E
AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - AFUPACE
- RECANTO TIA MARLENE, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Pelo

presente

instrumento,

de

um

lado

o

IVIUNICÍPIO

DE

COSMORAMA, com sede na cidade de Cosmorama, na Rua Joaquim da Costa Maciel n” 1261,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 45.162.054/001/91, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIS FERNANDO GONÇALVES, brasileiro, casado, residente e domiciliado à
Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846, Centro, nesta cidade de Cosmorama, Estado de São Paulo,

portador da Cédula de Identidade/ RG 11.” 17.626.430-9-SSP/SP, doravante denominada

CoNcEDEN"rE, z de Quim lado a ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO DE PAIS E
AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE,
entidade de direito privado, regularmente constituída, sem ﬁns lucrativos, com sede em
Votuporanga-SP, Rua Dirceu Esteves Garcia, 11° 2497, Jardim Palmeiras I, CEP. 15.501-454,
inscrita no CNPJ/MF n° 01.053.700/0001-07, neste ato representada respectivamente por sua
Presidente Sra. ll/IARIA DE LOURDES MORAES, brasileira, portadora do RG 7.l93.462-5SSP/SP, CPF/MF n° 888.386.688-68, daqui para diante denominada PROPONENTE, resolvem
celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento na Lei Federal 11°. 13019, de 31 de
julho de 2014, alterada pela Lei Federal n°. 13.204, de 14 de dezembro de 2015, nas Instruções n°.
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, sujeitando-se, no que couber, às normas
contidas na Lei Federal 11°. 8666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas c

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do OBJETO
1.1 - O presente Tenno tem por objeto 0 desenvolvimento, pelos pattícipes,

de atividades destinadas à prestação de serviços de Proteção Social Especial para pessoas com
deficiência intelectual, múltipla e autista, confonne Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele
é parte integrante e indissociável.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO
2.1 - A Concedente nomeia como gestor do presente Termo o(a) S1'.(a)Luiz

Henrique Machado, portador(a) do RG n°. 34.548.545-2 e do CPF n°. 307.010.618-80.
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DAS OBRIGAÇOES DOS PARCEIROS

3.1 ~ São obrigações da concedente:
I- Fornecer os recursos para a execução deste objeto;

II - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
III - Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria,
durante a vigência do objeto;

IV - Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o
Cronograma de Desernbolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada
pela Proponente;

V - Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
VI - Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
VII - Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela
Proponente;
VIII - Elaborar clucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas
da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impcssoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei
n°. l30l9/14.
3.2 - São obrigações da proponente: -

I - Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo;
II - Prestar informações c esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle daiexecução do objeto;

III - Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno,
dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e
fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações
referentes a este Instrturlcnto, bem como aos locais de execução do objeto;

IV - Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, conforme o caso;

V

- Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplcniento
do Termo, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando resp cnsabilid ade solidária
ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto
da parceria ou restrição à sua execução;
VI - Manter em seus arquivos, durante 0 prazo de 10 (dez) anos, contado do

dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a
prestação de contas;

A

VII - Identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no
corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a
ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga
parcialmente com recursos do objeto;
,
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VIII - Divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso mantenha, e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as
seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE,
descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de
contas da parceria, bem como atender a Lei Federal 11”. 12527/1 1;
IX ~ Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na

forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública
Municipal, sob pena de suspensão da transferência;
X - Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não
justificado no cumpnmento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da

parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração
Pública;
XI ~ Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a

contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação
dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
XII - Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência,

economicidadc, prazos e os custos previstos;
XIII - Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônica ou
recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por
meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a

permitir a confenência atinente à regularidade dos valores pagos;
XIV Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;
XV - Comprovar a existência de Conta bancária específica c exclusiva para o

presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do
presente termo nesta conta bancária;
XVI - Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como
condição para a execução do presente objeto;

XVII - Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes
das aplicações correspondentes em até 30 (trinta) días após o encerramento da parceria, salvo se não
forem utilizados;
XVIII - Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros
não aplicados corretamente confonne o Plano de Trabalho;
XIX - Cornprovar de forma integral no final do Termo todas as metas

quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;
XX - Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio
da entidade, para aquisição de materiais e serviços;

XXI - Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que
tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal
perante os órgãos da Administração Municipal, Estaduale Federal;
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XXII - Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela
Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA - REGHVIE JURÍDICO DO PESSOAL
4.1 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista,
de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a
realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Tenno de Parceria, no
presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a PROPONENTE, de acordo com o cronograma
de execução constante do Plano de Trabalho, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente
02 (dois) usuários.
5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cunzrprirnento de metas
segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a
etapa que apresente funcíonalid ade.
CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO D OS RECURSOS
6.1 - Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão

ser depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agência n" 0364, da
Caixa Econômica Federal, na Conta Corrente n° 2346-3.
6.2 - Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta
ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, ou por

meio de depósito em conta bancária.
6.3 - Os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser
utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições
previstas neste instruinento.
6.4 - A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive
com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.
6.5 - A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
Proponente a participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a Adrninístração Municipal.

CLÁUSULA sÉT1MA -DA REsrrrU1ÇÃo nos RECURSOS
7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos:
a) :inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente

instnnnento, ainda que em caráter de emergência.
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7.2 - Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da
CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não
comprovar 0 seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA -DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - Prestar contas de fonna integral das receitas e despesas até 28 de

fevereiro do exercício seguinte e segundo a Lei n° 13019/14, e de acordo com os critérios e
indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira,
bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do
exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da entidade parceira, segundo as
normas contábeis vigentes.
8.2 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da
prestação de contas integral, a Proponente se compromete em manter em arquivo os documentos
originais que cornpocm a prestaçao de contas.

CLÁUSULA NONA _ DA VIGÊNCIA
9.1 - Este Instrumento tem sua vigência de 09/03/2021 até 31/12/2021,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que
seja mais vantajoso para Administração Municipal, mediante elaboração de termo aditivo.

CLÁUSULA nscnvur _ nas Pnorerçöns
10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE:
I - A redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou
não;

II - Integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo
concedente;

III -Realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo;
IV - Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista c despesas a titulo
de taxa de administração;

V - Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis
com o objeto deste Termo;
Vl - Executar pagamento antecipado a forneccd ores de bens e serviços;
VII - Retirar recursos da conta específica para outras finalidades com
posterior ressarcimento;
IX - Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;
X ~ Pagamento de despesas bancárias.

DENÚNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRnvr|ê;11rA _ na REcrsÃo E na
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11.1 ~ O presente Termo poderá ser denunciado ou rescindido pelos
partícipes a qualquer momento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) días, ficando as partes
responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.
11.2 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo o descumprimento
de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de
informação em qualquer documento apresentado, cabendo, se for o caso, a aplicação das sanções
previstas no art. 73 da Lei 11°. 13019/14.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OU
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
12.1 - Este Terrno poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de
Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e
justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

12.2 - Admitir-se-ai modificação do Plano dc Trabalho com prévia
apreciação da CONCEDENTÍE e aprovação do Gestor deste Instnunento ou Sistema de Controle,
:ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - O extrato do presente Termo será publicado na imprensa oficial, de
acordo com o disposto no a11;.38 da Lei n° 13019/14.

CLAUSULA
oaÇA1vrENrÁRLA DA DESPESA

DÉCIMA

QUARTA

-

CLASSIFICAÇÃO

14.1 - As despesas decorrentes deste instnunento correrão por conta da
seguinte classificação orçamentária: 3.3.50.43.00, Funcional Programática 0S.242.0012.2009.(}000.
14.2 - Em caso de termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos
para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO

15.1 - O monitoramento e avaliação será realizado no minimo 1 (urna) vez,
antes do término da vigência da parceria, por meio de servidores/técnicos da CONCEDENTE, que

possuam conhecimento suficiente para avaliação do objeto da parceria, por meio de visitas in loco
e/ou pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho.
15.2 - Do monitoramento e avaliação será emitido relatório técnico, na
forma prevista pelo art. 59, daLei n° 13019/14.

CLÁUSULA DÉCIMA s1‹:x:rA-Do Fono
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo,
para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instiumcnto que não possam ser resolvidas
ad rninistrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.
,
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ¬ DAS DISPOSIÇÕES Fu\1A1s
17.1 - Se for o caso, os bens e direitos remanescentes na data da conclusão
ou extinção da parceria e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos repassados pela administração pública, serão revertidos, por doação, a
outra entidade parceira, sendo que os bens pennanentes, eventualmente, adquiridos com recursos
públicos deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término da parceria ou no caso de
extinção da organização da sociedad e civil parceira.
17.2 - É de prerrogativa da CONCEDENTE, assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua
descontinuidade.

17.3 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n°
13.019/14 que não foram mencionados neste instrumento.
17.4 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições c cláusulas

estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor c foima, na
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Cosmoramaz¿§P, 09 de março de 2021.
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇAO - TERMO DE COLABORAÇÃO/'FOMENTO

ÓRGÃOIENTIDADE PÚBL1co(A)z MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL» PARCEJRA: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA
UNLÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECMIS -.AFUPACE - RECANTO TIA
MARLENE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 02/2021
OBJETO: Desenvolvimento, pelos paitícipes, de atividades destinadas Et prestação de serviços de
Proteção Social Especial para pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista.

ADvooADo(s)/ Nf* oAsz os

,

Ç

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

lí. Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
h)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
01/2011 do TCESP;
_
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar 11° 709, de 14 de janeiro de 1993, inicíando~se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
llllamo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento ﬁnal e consequente publicação;
Sc
for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
PÃÍLEP
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e l1)A'Jl`A: Cosmorama - SP, 09 de março de 2021.

oasfroa,n¿o¿oRGÃo PÚBLICO PARcE11sQz
Nome: Luís Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 12/10/1965
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CNP; na 45.152.054/0001-91
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"Paço Municipal Christouam Melhado”
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Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n" 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabinete @cosrnorama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Telefone: (17) 3836-9220
Assinatura:

_
M'

__

_

2*

Respoiisaveis que assinaram o ajuste:

r»aLQ_Ór‹oÃo PÚBLICO Pancaraoz
Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 12/10/1965

Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
» CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabinete@cos1nora_ma.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Te1efone(s): (17) 3836-9220
z
,,
Assinatura' 7 .
~
a~>-A--G‹l‹3>
-'
_
_
_ _ \‹ífQ_-_-_-del/ä"lÍÚ_
Q

5

.

Á

BELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: MARLA, DE LOURDES MORAES

Cargo: Presidente
CPF: 888.386.688-68 - RG: 7.193.462-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/O4/1954
Endereço residencial completo: Rua José Gmcia Peres, 11° 3563, Santa Amelia, Votuporanga - SP,
CEP: l5.503-195
E
E-mail institucional: marymaluafupace@hotmail.com
E-mail pessoal: não possui
Telefone(s): (17) 3421-3742 - (17) 99157-0010
Assinatura:
_____ _
c __ __
_ _ __

(*:lEacultat_ivo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Rua Joat]uiri1ldaVCtisl:a

Eostialvlõ _-“CEE I5530'000 f Fo11eÍFaX¡ (17) 3836-9220 - Fax (17) 3836-9223
Siteí www.cusmuran:ia.sp.g0v.br - E'ma1l1 gab1nete@cosmorama.5p.gov.br
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇAO - TERMO DE COLABORAÇÃO/'FOMENTO

ÓRoÃofENnoaos 1>ÚeLIco(A)z MUNICÍPIO DE cosmoaatvta
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA
UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - AFUPACE - RECANTO TIA
MARLENE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 02/2021 - Aditivo 11° 01
OBJETO: Desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços de

Proteção Social Especial para pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista.
ADVOGAD O(S)/N° OAB: (*)
_
_
_
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
I. Estamos CENTES de que:
a)

0 ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

Estado dc São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n”
O1/2011 do TCESP;

cj

além de disponiveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
tl)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.

Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
ILOCAL e DATA: Cosmorarna - SP, 20 de setembro de 20211.

custos no ÓnoÃo1>ÚsLIco Pancamoz
Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal

'

CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 12/10/1965
Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.

na zz Jsztiiiisz¬{'z1¿I`cazt¿'iti¿IëIzíÇ ii* lèsiil cana i5Éái`zi"I`š ÍCEP išääó'-'ooo _"ii¬0zzzÍ-fÍí'tä§z: (iii) s"sss-ašášc _ i5¿§`(i`äi asssaázs
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criada pela Lei Estadual N2 233 de 24/12/40
CNPJ na 451 152.054/0001-91
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"Paço Municipal Christovam Melhado"
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E-mail institucionaii gabinete@cosmo1'ama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Telefone: (17) 3836-9220
Í
Assinatura: _;_g¿¿_,_,:__,_.,

É-¬.z-.-»..¢>¡¿:> Í

§§§.0s;;1onsáVei§_zgue assinaram 10 aﬁistez

a»af15gfL~R;oÃo PÚBLICQ Panciamoz
Nome: Luis Fomando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data do Nascimento: 12/10/196.5

.

End ercço resid cncial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, 11° 846 - Centro - Cosmorama « SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabincto@cosinorz1ma.sp.gov.br

E-mail pessoal: não possui

T‹z1e1-'0n‹z(s)z (17) 3336-9220

'I

,

Assinatura:

1

_ W

PnLâi1aítTIDADEPARcEm¿z

V

Nome: MARIA DE LOURDES MORAES

Cargo: Presidente

.

0

CPF: 838.386.638-68 - RG: 7.193.462-5 SSP/SP

Data do Nascimento: 09/04/I 954

Endereço residei1cia_l completo: Rua José García,P os, 11° 3563, Santa Amélia, Votuporanga - SP,

CEP; 15.503-195

É

.

E-niaii instituciona.l: me11yma1uafupaco@hotn1aÍá.coni
E-mail pessoal: não possui

Taiz-zf‹m¢(S)z (17) 3421-3742 - (17) 991510010
Assinatuia: _

_

Í

(_:
/I

(*) Facultativo. Indicar quandojá constituído, infornlando, inclusive, o and onaço elctrôiiioo.
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Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Es p eciais
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JET

O 0
Recan to Tia Marlene
\ `*`f,,:___?
Declarado de Utilidade Pública Munic1paILe1
'
' N ° 2864 de 1996
[Q
Q
.1 '¿c E
Deciarado de U tilidade Publica
' ' Esta dua|1_e¡N°1o399 de 1999
_»
Declarado de Utilidade Pú blica FederaIPortar1a
' 2000 ORLANDO
iii 1::ASJ\$z
` 374 de 16 de ma|o
CEBAS n° 71000.001846/2015- O8
CNPJ3 01.053.7O 0/0001-07

PLANO DE TRABALHO 2021
AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE

Cosmoram a-SP

Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3 046-4039 I 3046-3248
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Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

'JET
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Recanto_Tia Marlene .
Declarado de Utilidade Pública IVlun|c1palLe1 N° 2864 de 1996
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Declarada de utilidade Púbriza Estadual Lei 1010300 de 1000

z;;,(__;¿

Declarada de Utilidade Pública Federa|Portaria 374 de 16 de maio 2000

CEBAS 11° ?1000.00104e/2015-os
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CNPJ: 01.053.700/0001-07
PLANO DE TRABALHO
AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE

Cosmorama-SP/2021
I - IDENTIFICAÇAO DO TIPO DE PARCERIA:

(X) Colaboração
( ) Fomento

11 - 1oENT11=|cAçÃo DA AçÃoz
( X ) Serviço
( } Projeto
III - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
AFUPACE - Recanto Tia Marlene
CNPJ: 01.053.700/0001-07
Endereço: Rua Dirceu Esteves Garcia
Número: 2497
Complemento: térreo
Bairro: Jardim das Palmeiras i
CEP: 15.501-454

Município: Votuporanga-SP
Telefone/Fax: (17) 3046-3248 - (17) 3046-4039
E-mail: afu|gace@_hotmaiI.com
Blog: httgz//ça.fupace.blog§pot.com.br[
zu

1

IV - IDENTIFICAÇAO DO RESPONSAVEL LEGAL:

Nome: Maria de Lourdes Moraes
RG: 7.193.462-5 SSP/SP
CPF: 888.386.688-68

Endereço: Rua José Garcia Peres
Número: 3563
Bairro: Santa Amélia

Complemento: térreo

CEP: 15.503-195

Município: Votuporanga
Telefone: ***
Celular: (17) 99157-0010
E-mail: marvmaluafup.ace@gmail.co_n¿
Data do início do mandato: 25/01/2018
Data do término do mandato: 24/01/2022

v - |oENT|F|cAçÃo oo Técnico REs1=oNsÁvE|.z
Nome: Bruna Gabriela Moreira Mazetti
Cargo/Função: Assistente Social
Formação Profissional: Serviço Social
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
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M9. do órgão de classe: 49.385
Endereço: Rua Euflazina Marciano da Silva
Número: 409
Complemento:
Bairro: Jardim Barreto
CEP: 15520-000
Município: Valentim~Gentil/SP
Telefone: (17) 3046-4039
Celular:(17) 99178-9740
E-Mail: brunagmmazetti@hotmauil.com
Vil
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AREÀ DE ATUAÇÃO:

Educação
Saúde
Assistência Social
Cultura
Meio Ambiente

) Outras Qual?

Vil - NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e
suas Famílias.

viii - oEscR|çÃo oo siânviçoz
A AFUPACE - Recanto Tia Marlene em consonância com a Tipificação
Nacional de Serviços Socíoassistenciais oferta 0 Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência e suas Famíiias, o qual assegura atendimento especializado a famílias
com pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações
agravaclas por violações de direitos, tais como: isolamento, confinamento, atitudes
discrirninatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte
do cuidador, aito grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade
da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da

autonomia.
O Serviço tem a finalidade de promover a independência, a inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida de seus participantes, priorizando o incentivo à autonomia
de convivência da dupla - pessoa cuidada e cuidador familiar. Dispõe de equipe
multiprofissional composta por coordenador, assistente social, psicólogo, terapeuta
ocupacional, cuidadores sociais, equipe administrativa e de serviços gerais, em consonância
com as normativas legais referentes aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS.

As ações desenvolvidas no Serviço possibilitam o empoderamento das
famílias e dos seus entes com deficiência, na medida em que cria espaços de acolhida, troca
de experiências e reflexão sobre o sentir, o pensar, o agir, as dinâmicas familiares, dentre
outras reflexões, com a finalidade da construção coletiva de novas formas promoção da
autonomia e qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias, bem como orienta
e viabiliza o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de politicas
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I- Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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púbiicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia
da dupla “cuidador e dependente". Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe
poderão identificar demandas do dependente e/ou cuidador e situações de violência e/ou
violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para respostas a tais condições.
A intervenção é voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente
quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de
cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que
fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência.
Importante informar que temos uma equipe multiprofissional, que realiza
atividades coletivas, não é realizado atendimento/sessão terapêutica,'apenas orientações
individuais, quanto necessário. Nossa equipe é composta por assistente social, psicóloga,
terapeuta ocupacional, cuidadores, professores.
IX - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Doze (12) meses -janeiro a dezembro/2020.

x - Púeuco ATENo1ooz
Crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, múltipla e autista de
Cosmorama-SP e região.

xi - APRESENTAÇÃO;
A Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais,
AFUPACE - Recanto Tia Marlene é uma Organização da Sociedade Civil - OSC, sem fins
lucrativos, com duração indeterminado, sede e fórum no Município de Votuporanga-SP.
Fundada em 22 de janeiro de 1996, conforme Estatuto Social, registrado no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas sob o n9. 14.291, de O6 de fevereiro de 1996 e começou a
funcionar no dia 25 de março de 1996. Foi estabelecida por um grupo de pais que tinha por
finalidade encontrar atendimento especializado para seus filhos, proporcionando um
atendimento acessível à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e autista.
Atualmente é a única Organização que oferece atendimento especifico para autistas numa
área de 80 km, sendo as cidades mais próximas Araçatuba-SP (125 km de distância) e São José
do Rio Preto-SP (84 km de distância).
É subsidiada por órgãos públicos federal, estadual, municipal, pelo serviço
de telemarketing, nota fiscal paulista e por eventos promocionais, tais como: jantares e chás
beneficentes realizados no decorrer do ano com a participação da comunidade. Atende a
sessenta (60) crianças, adolescentes, jovens e adultos com deﬁciência múltipla e/ou
intelectual e autista, proporcionando atividades contínuas em periodo matutino e vespertino,
de segunda a sexta-feira, oito (08) horas diárias, nas áreas de educação, assistência social,
esportes, lazer e cultura, bem como Oficinas terapêuticas.
A Associação compõe a rede socioassistencial da Política de Assistência
Social e é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS sob o n9. 029/1998,
bem como no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA sob o
n'2. 001/2001, participando ativamente no Conselho da Pessoa com Deficiência.
__
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A Organização atende crianças, adolescentes, jovens e adultos do município
de Votuporanga e região:
o Álvares Florence-SP;
0 Américo de Campos-SP;
o Cosmorama-SP
0 Parisi-SP;
o Pontes Gestal-SP e
0 Valentim Gentil-SP.
Visão: Ser referência estadual como Centro de Reabilitação Clínica,
Pedagógica e Oficina Terapêutica, bem como estruturação física e material adequado a
crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência múltipla e/ou intelectual e autismo,
alem da implantação de projetos voltados para a captação de recursos contínuos.
Missão: Proporcionar atendimento a crianças, adolescentes, jovens e
adultos com deficiência múltipla e/ou intelectual e autismo, tornando-o autossuficiente na
sua vida prática e diária, ou o mais próximo possivel dela, através de reabilitação
clínica/pedagógica, além da participação ativa da família e da comunidade.
A Instituição, conta com os seguintes setores:

Setor Administrativo/ Marketing/Telemarketing: O Setor Administrativo
atende toda a demanda burocrática da Instituição, como recursos humanos, compras,
doações, convênios, financeiro, nota fiscal paulista. V0 Marketing realiza a divulgação dos
trabalhos através dojornal, Rádio, TV e mídia, organização de eventos e captação de recursos.
O Serviço de Telemarketing é responsável pela captação de recursos de doação de pessoas
físicas, através de ligações.
Serviços Gerais: Neste setor contamos com um responsável pelo serviço
geral e um ajudante que cuida de toda a área externa da Instituição e uma faxineira para fazer
a limpeza das salas.
Cozinha: Contamos com duas cozinheiras que preparam três refeições
diárias -café da manhã, almoço e lanche da tarde-e da organização da cozinha.

Equipe Técnica: Contamos com uma equipe formada por Assistente Social,
Fonoaudióloga, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta, que realizam a triagem
dos usuários e encaminhamentos aos setores competentes, bem como orientam funcionários
e familiares conforme demanda.
Finalidade Estatutáriat Atender, defender e garantir os direitos da criança,

adolescente, jovem e adulto autista, com deficiência intelectual e/ou múltipla, viabilizando
ações socioassistenciais; A Associação garantirá a existência de processos participativos dos
usuários na busca do cumprimento de sua missão ou organização; bem como da efetividade
na execução de seus serviços de modo universal.
O grande desafio que nos é colocado é o de proporcionar a pessoa com
deficiência, viver com quašidade e ter acesso através da participação, ao exercício da
cidadania, na perspectiva da equidade, e acreditando na potencialidade destes, realizamos
um trabalho conjunto com as famílias, comunidade e equipe técnica da Associação (Equipe
esta habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoa com deficiência),
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248

=-\'
1
.J
s/

J

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública IvlunicipalLei N° 2864 de 1996

›¿¿

1,,

"Z
sw

Ú

Deolarado de Utilidade Pública Estadual Lei N°10399 de 1999

oeclaraaú de utilidade Pública Feaeraiponaria 374 de 16 de maio 2000

CEBAS n° ?1000.001s4ô/2015-oe.

°'“^“°° “s^5›

CNPJ: 01.053.700/0001-07
buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e quebra de paradigmas para com seus
próprios filhos, promovendo a sua máxima autonomia, inclusão social e a melhoria na
qualidade de vida, visando minimizar os riscos sociais existentes. Como estratégia de
rompimento dessas barreiras e desafios, proporcionamos ainda aos usuários da Organização,
atividades físicas e de recreação, realização de estimulação sensorial (audição, olfato, tato,
paladar e visão] por meio do Jardim Sensorial e atividades em grupo, desenvolvimento das
atividades básicas de vida diária (banho, locomoção e higiene), além do trabalho
multidisciplinar da equipe técnica. Vale salientar que, a Organização possui Benefícios e
isenções em taxas e tributos -- Federal, Estadual e Municipal.
XII - JUSTIFICATIVA:

Os dados do Censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE do ano de 2010 apresentam em seus indicadores que 1,40% da
população brasileira distribuidos por todos os grupos de idade são pessoas com deﬁciência
intelectual.
O CDC (Center of Diseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo

dos Estados Unidos, aponta que atualmente ocorre um caso de autismo a cada 110 pessoas
naquele país. Dessa forma com base nesse cálculo, estima-se que o Brasil, com seus 200
milhões de habitantes, possua cerca de dois milhões de autistas, desse montante mais de 300
mil somente no Estado de São Paulo. No Município de Votuporanga os indicadores apontam
que 1,37% da população são pessoas com deficiência intelectual/mental.
A AFUPACE - Recanto Tia Marlene localizada na região Sul de VotuporangaSP, este situado à região noroeste do Estado de São Paulo, de porte médio, com população
aproximada de noventa e dois mil e trinta e dois (92032) habitantes, segundo dados do Censo
IBGE em 2016. l-tá 21 anos em funcionamento no Município e há aproximadamente 13 anos
localizada na região sul da cidade
Permeando em meio às fragilidades sociais, habitacionais e financeiras
caracterizadas em seu território e a demanda de cidades circunvizinhas, a Associação na
perspectiva do desenvoivimento integrai de crianças, adolescentes, jovens e adultos, autista,
com deficiência intelectual e/ou múltipla, e de assegurar com prioridade os direitos
fundamentais da pessoa com deficiência garantidos pela Lei brasileira de inclusão da pessoa
com deficiência (Lei n9. 13.146/2015) tem como principal linha de conduta o respeito às
limitações especificas, valorizando o potenciat de cada usuário mediante urna metodologia de
atendimento específica.
Pautada na equidade do atendimento, a instituição acredita na
potencialidade da pessoa com deficiência, ejunto com a família, comunidade e Equipe Técnica
da Instituição, busca viabilizar meios e estratégias para efetivação da inclusão social e
autonomia de seus usuários.
A equipe técnica multidisciplinar formada por Assistente Social, Terapeuta
Ocupacional, Coordenador, Psicólogo, Cuidadores Sociais e voluntários estão inseridos num
contexto de capacitação continuada promovida pela Instituição, bem como todos os demais
colaboradores, pais, diretoria e comunidade em geral, através da realização de palestras,
grupo de convivência, seminários e congressos, no intuito de aprimorar o conhecimento e
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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reconhecimentos das diversas deficiências existentes; bem como o fortalecimento das
relações entre estes. Dentro da rotina institucional além do estímulo a autonomia, a oferta de
atividades de recreação, sensorial, orientação familiar e ações socioassistenciais, é ofertado
ainda alimentação aos usuários, café da manhã, almoço e lanche da tarde.
Quanto às parcerias a instituição conta a colaboração do Centro
Universitário de Votuporanga - UNIFEV, empresas parceiras do Selo Parceiro Solidário,
visando uma conduta totalizadora do usuário em questão.
A Instituição conta com uma área de 792,O8mts2 de construção, distribuidas
da seguinte maneira:
O1 (uma) sala para recepção
01 (uma) sala Coordenação
O1 (uma) sala para o Administrativo
01 (uma) sala para Serviço Social
01 (uma) sala para Equipe Técnica (Psicologia e Fonoaudiologia)
O1 (um) depósito
02 (duas) salas para atividade lúdica
O1 (uma) sala de fisioterapia/terapia ocupacional
O6 (seis) banheiros individuais
02 (dois) banheiros coletivos com adaptações para pessoa com deficiência
O1 (uma) sala para o telemarketing
01 (uma) cozinha
U1 (um) refeitório
U1 lum) despejo
01 (uma) despensa
01 (uma) área de serviços
O1 (um) quiosque
01 (um) pátio
01 (uma) casa do zelador (contendo quarto, sala, cozinha e banheiro).
05 (cinco) salas para atividades
Um parque infantil com escorregadoijbalanço e gangorras.
Para manutenção da oferta qualificada e atendimento integral aos usuários,
a organização, prepara e proporciona alimentação aos atendidos - café da manhã, almoço e
café da tarde, em ambiente agradável e salubre, contando para tanto com duas cozinheiras,
um serviços gerais - limpeza e dois serviços gerais. Primando ainda pela qualidade no
atendimento, a AFUPACE realiza mensalmente despesas com produtos de limpeza, higiene,
materiais descartáveis, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, manutenção
e utilização do automóvel (combustível), gás, telefone dentre outros.
Quanto ao espaço fisico, a Instituição realiza durante o ano manutenção do
prédio, Íimpeza, conservação de equipamentos como, caixa d' água, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos, necessitando de profissionais como: (encanador, eletricista, pedreiro,
jardineiro, dentre outros que necessitarmos).
<
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Xlll - OBJETIVOS:

Objetivo Geral:
~/ Atender, defender e garantir os direitos da criança, adolescente, jovem e
adulto autista, e/ou com deficiência intelectual e múltipla, viabilizando ações
socioassistenciais; dentro da Proteção Social Especial de média complexidade.
Objetivos Específicos:
1/ Propiciar o acesso a beneficios, programas de transferência de renda e
outros serviços socioassistenciais das demais politicas públicas setoriais e do Sistema de
Garantia de Direitos;
\/ Promover autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência e seus familiares, através de oficinas e atividades específicas, direcionadas a
autonomia do usuário, bem como apoio a família na tarefa de cuidar;
/lnstrumentalizar a família, com vistas, à
proporcionando também o fortalecimento de vínculos familiares;

sua

inclusão

social,

~/ Realizar capacitação continuada a funcionários e diretoria por meio de
palestras, seminários e encontros, com enfoque na implementação e reconhecimento de
novas metodologias de intervenção no trabalho junto à pessoa com deficiência.
XIV - METODOLOGIA:
O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas
Famílias é executado na Organização por meio da acolhida, escuta do usuário e sua família,
elaboração do Plano de Atendimento individual ou Familiar, Estudo Social familiar, escuta,
atendimento de demanda familiar e individual, identificação de demandas de violações e/ou
situações que requeiram a superação de situações violadoras de direitos e encaminhamento
de usuários e suas familias para atendimento na rede de serviços socioassistenclais e de outras
políticas públicas. As atividades e ações executadas visam o atendimento total das crianças,
adolescentes, jovens e adultos da Associação, destacando que as oficinas são realizadas em
dois periodos (matutino e vespertino) com turmas intercaladas, abrangendo o total de
usuários.

r
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no asas;

Meta: Atender, defender e garantir direitos promovendo autonomia, melhoria de qualidade de
vida.
' V V Ativi.dade"1 " 7

.1.1 * Metodoiogiaçf

Etapa 1: Írabaiho Social com atendidos e suas
famílias.
Garantindo direitos, fortalecer vínculos
familiares e comunitários; efetuar um
trabalho ímpar de grandiosidade ao público
alvo.
Recursos Humanos: Assistente Social e
cuidadores.

2° Etapa: Oficina de empoderamento __e
orientações com famílias.
Efetuar grupos com familiares, com o obietivo
de fortalecimento da convivência familiar e
comunitária, auxiiiar na qualidade de vida
familiar, envolvendo a participação de pais,
responsáveis e cuidadores no processo de
habilitação e reabilitação; podendo ter
participação de profissionais externos para
agregar conhecimento, através de palestras,
como Coach.
Recursos Humanos: Assistente Social,
psicóloga e Cuidadores.
3° Etapa :

Qficinefirte de Criar e.Ofic.iea._i1ecria|:..
Contribuir com o Desenvolvimento de artes e
sensorial, ofertar a descoberta de aromas,
sons, sensações e degustações que serão
eviclenciadas
durante
as
ações,
proporcionando

aos

atendidos

emoções,

1 novas descobertas, entre os sentidos
l (paladar/olfato e tato), bem como a interação

com o ambiente em que frequenta; além de
atividades manuais, de artesanato onde
proporcninaráçconhecimentoe habilidades.

Realizar acoihida, escuta, estudos sociais, visitas

domiciliares, atividades de convívio e socialização,
elaboração

de

projetos,

monitoramento

das

atividades, acompanhamento familiar, participação
da equipe de trabaiho nas promoções da Entidade e
articulações com a rede.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,
sulfite, cartucho de tinta, lápis, canetas, pastas,
arquivos, combustível e afins.
Oficinas socioeducativas com famílias, realizar em
grupo atividades socioeducativas. Desenvolver os
grupos/roda de conversa de forma única, sob

execução do Assistente Social e Psicólogo e
realizada uma vez ao mês, com duração de duas
horas, tendo por objetivo o fortaiecimento da
convivência familiar e comunitária, bem como
auxiliar no melhoramento da qualidade de vida
familiar, priorizando a participação de pais,
responsáveis e cuidadores.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,

sulfite, cartucho de tinta, lápis, canetas, pastas,
arquivos, combustível e afins.
Orientadas
por
Terapeuta
Ocupacional,
Fonoaudióloga e o Cuidador Social, propiciando aos
atendidos da Entidade a possibilidade de
construção e desenvolvimento da autonomia,
autoestima, criatividade, protagonismo, auto
expressão e ampliação da capacidade motora (fina).
Serão efetuados trabalhos com materiais em MDF
(caixinhas e afins), pintura e mosaico.
No jardim sensorial acontecerá a exploração do
ambiente, através de passeios, onde irão vivenciar
os sentidos.
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Podendo ter atendimento individual, após
avaliação dos profissionais.
Além Oficina de Cuidados de Vida Diária,
promoverá a autonomia do atendido,
estimulando-os a serem independentes
mediante
orientação
do
Terapeuta
Ocupacional e Cuidador Social, com
atividades da vida diária, possibilitando aos
atendidos a reprodução das orientações em
suas residências, considerando que os
profissionais
envolvidos
orientam
e
direcionam os familiares na continuidade das
ações, visando a autonomia do atendido.
Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional,
Fonoauclióloga e Cuidador Social.
Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudióloga e Cuidador Social

Ações de degustação de ervas existentes na
entidade.
A oficina de AVD, orienta e capacita o atendido a
realizar suas atividades da vida diária, como
escovação, banho, lavagem das bons, e afins,
podendo solicitar a presença de algum familiar para
acompanhar as ações de acordo com a necessidade
apresentada pelo atendido.
Promover a autonomia do atendido, estimulandoos a serem independentes mediante orientação do
Terapeuta Ocupacional e Cuidador Social. A Oficina
possibilita aos atendidos a reprodução das
orientações em suas residências, considerando que
os profissionais envolvidos orientam e direcionam
os familiares na continuidade das ações de vida
diária em casa.
Ações envolvendo 0 meio ambiente, diante do
grande espaço verde, além da reserva natural que
há na entidade, será desenvolvida ações voltadas ao
meio ambiente, como: plantar arvores, fiores,
realizar passeios, efetuar um viveiro de mudas,
hortas e afins.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,
caixas em MDF, tinta diversas, pinceis, tecidos, fitas,
barbante, cola, pedrarias, verniz, massa de modelar,
giz de cera, botões, tela, EVA, TNT, papeis diversos,
fita crepe, sulfite, cartucho de tinta, lápis, Óleos
aromáticos e essências, e afins.
4° Etapa: Reuniões Multidisciplinar, Estudo e Durante o acompanhamento dos atendidos e suas
avaliação de caso; realizar reuniões para famílias ao identificar demandas de violações de
obter resolutividade através de questões direito, negligência ou qualquer outra forma de
existentes que prejudiquem 0 bem-estar e a violência, a equipe multidisciplinar reúne-se para
integridade do atendido; podendo ter análise do caso, juntamente com a realização de
participação de profissionais externos para visitas domiciliares, acionamento de outras políticas
agregar conhecimento, através de palestras, públicas, contatos telefônicos e atendimento com a
como Coach.
família e a rede, para posterior elaboração de
Recursos Humanos: Toda a equipe G. DJ relatórios informativos e encaminhamento para a
enüdade

rede de proteção a Pessoa com Deficiência (CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar, Promotoria e afins).

Acontecerá discussão dos casos mensalmente e/ou
em caso de necessidade, o período e duração sujeita
1
z
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5°Etapa: Eventos de datas comemorativas e
,
passeios externos; viabilizar estimulo a vida
comunitária,
proporcionar
socialização
autoestima e inclusão.
Recursos Humanos: Toda a equipe da
entidade

*6°

Etapa:

Musicoterapia

e

Expressão

corporalzteatral

Recursos Humanos:
cuidadores

Musicoterapeuta

e

l

"7.L ÍW'
'Í
W
W'
a alteraçoes
mediante
demanda
e complexidade
apresentada.
_
Contratação de profissionais especializados para
capacitação dos colaboradores da OSC.
Materiais necessário: Sulfite, cartucho de tinta,
iápis, canetas, pastas, arquivos, combustível.
Realizar com os atendidos junto a equipe de
trabalho comemorações referente a datas
comemorativas como: aniversário dos atendidos,
carnaval, páscoa, dia das mães, dia dos pais,
aniversário da cidade, dia da independência, dia das
crianças, Natal, além de datas extremamente
importante para as pessoas com deficiência, como:
dia da pessoa com deficiência intelectual, dia
nacional da pessoa com deficiência, dia do surdo,
mês da inclusão (Setembro) entre outras.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação
(comida típica de acordo com a data em
comemoração), fitas, barbante, cola, EVA, TNT,
papeis diversos, fita crepe, durex, sulfite, cartucho
de tinta, lápis, materiais decorativos, óleos
aromáticos e essências, e aﬁns.
A Musicoterapia trabalha com tratamentos
individuais ou em grupo. Os tratamentos individuais
possibilitam um melhor conhecimento do atendido
ao estabelecimento de uma relação terapêutica
mais personalizada e uma aplicação mais precisa às
suas necessidades. São indicadas para aiguns casos
de autismo, psicoses e distúrbios graves de
personalidade. Os tratamentos grupais possibilitam
o aprofundamento do autoconhecimento do

atendido,

mudanças

comportamentos e
Musicoterapia

é

no

afeto,

estimula

a

essencialmente

cognição

e

sociabilização.
uma

ciência

voltada
para
o
comportamento
e
o
desenvolvimento do ser humano. Sua atuação dá-se
não somente em aspectos reabilitativos, mas
também no desenvolvimento de habilidades do

indivíduo com deficiência.
Materiais necessários: Papel sulfite, cartucho de
tinta, lápis, giz de cera, massa de modelar, caneta,
.1 (¬.~.\'w:,_
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tintas diversas, papéis diversos, barbante, fitas
diversas, pinceis, CD, DVD e afins.
07° Etapa: Criando Asas
Recursos Humanos: Cuidadores, Terapeuta
Ocupacional

Propiciar estimulaçao psicossocial centrada no
lúdico, o mais precocemente possível, a crianças de
O a 10 anos de idade, com deficiência, em estado de
vulnerabilidade social, na perspectiva de sua
inclusão nas áreas social, educacional ou
institucional. Também tem o objetivo de
instrumentalizar a família da pessoa atendida pelo
projeto, capacitando~a para realização de
estimulação precoce com materiais pedagógicos.
Materiais necessários: Materiais pedagógicos,
material para AVD, papel sulfite, lápis, giz de cera,

massa de modelar, caneta, tintas diversas, papéis
diversos, barbante, fitas diversas, pinceis, CD, DVD,
gêneros de alimentacao, cartucho de tinta, canetas,
» pastas, arquivos, combustivel e afins.
Atendimento em sala de aula, com até 08 alunos;
profissionais especializados em Autismo e
Deficiência Intelectual; atividades pedagógicas
direcionadas a idade e tipo de deficiência.

08 Etapa: Atendimento Educacional

XV - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS:

Ações/Atividades
12
ç
Mês
Trabalho
Social
com X
atzendidosesuasçfamíliasw í í í
Oficinas socioeducativas
X
com familias
Oficina Arte de Criar e
X
Oficina Recriar
*___

42
29
32
Mêsñﬂivtês Mês
X

X

.

X

;õ2

72

se

92

xlxxxxix

X

X. __”

se

102

112i

X

X

Mês i Mês Mês Mês l mês Mês Mes, lgflêâ

xíxçxxxxgxx
x

x

1 ><

__

`

l

x

X

x

x _ x

,_,____l

i

Oficina de Cuidados de Vida X
Diária
1

X

Wir

xxxxlxxxx

Reuniões Multidisciplinar,
Estudo e avaliação de caso

X

lx

xxçxxiixxxix

X

X

.l

l
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Eventos datas
comemorativas e passeios

X

X

X

X

X

X

X

><

X

><

>< I× I2<:_1|2<

Ê_)í'IiÍ€l`fiOS

Cozinha pedagógica
Musicoterapia e expressão

x

x

x

lx

ix ix

X

1

X

X

lxwoxe

Pi

X

X

X

><

x

lx

lx

x

><

corporal/teatro

Criando asas
Atendimento educaczizonal

Í*

I
_

><

ix*

× W x

|×

ix

ix

ix

ix

"xi

x

ix

`><

IL Xee e e :X

IX

IX |×

I×

IX

×

I><

I><

_xvi ¡cRoNoeRAMA DE A1'|v|oADEs sE|v|ANA|s AFUPACE-z

Acöesfmividades

Hbfãfiﬂ

Trabalho
Social
com 7:30as13:30W
horas
atendidos e suas famílias.
Oficina de empoderamento 8:30 as 10:30
horas
e orientaçoes com famílias
(mensal)
08:00 as 11:00
Oficina Arte de Criar e
horas
Oficina Recriar
13:00 as 16:00
horas
àReunioes
Multidisciplinar, 8:00 as 10:00
horas
Estudo e avaliação de caso
(mensal)
Eventos
datas 09:00 as 10:00
horas
comemorativas

, I

Segunda-e i Terça
Z” X
* X

emanaQuinta i
Quarta
X
X W

X

>‹x`x

X

I
X

13:00 as 16:00

Atendimento educacional

horas
8:00 as 12:00
horasññ H
12:30 as 16:30
Whorasm H í

x

xlxx

X

X

13:00 as 14:00

horas
Musicoterapia e expressão 08:00 as 11:00
horas
corporal/teatro
13:00 as 16:00
horas
7:30 as 11:00
Criando asas
horas

Sexta
X

X
X

X

X
X

X

W" x

X

X

X

X
C ×__W_

X
X

X

X

X

X

X

.. i
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XVII - QUADRO RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PELA AFUPACE:

___
Função
I Carga Horária/ T Fonte Pagadora
I
Vínculo
_ í
W
Semanal _g
Empregatício
\ Terapeuta Ocupacional
RM/RP
O CLT/srpr/sTPJ

Formação
Profissional
Terapeuta
Ocupacional
E Psicologia
Ensino Superior
Completo
Ensino
fundamental
Ensino Superior

Qt.
01

01

_o2
Í
I

I foi
01

I_ 92
O1
Oi

*Incompleto _

.P1
__.. O 1

1
Í

«O1

ÍÍ01
O3

¡o1

l_

001
Sl

Pedagogia
Pedagogia
Ensino
___fundan1entaI
Ensino médio

í

"C iências Contábeis

I01

ol
L01.

Ensino Médio E
Pedagogia
Fisioterapia
Educação física
Serviço Social í

cFÍ<%ﬁiH8°%¡ﬂ

E 94

I

Fonoaudiologia
Nutrição

CLT/STPF/STPJ

Cuidador Social

RIVI/RP

CLT/STPF

Cuidador Social

RM/RP

Coordenador do
Serviço
Serviços Gerais Limpeza
Cozinheira
i Encar. Serv. Gerais

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Fund.

O1

RM/RP

Psicólogo E

I

CLT/STPF

RM/RP

CLT/STPF/STPJ

RIVI/RP

CLT

RM/RP

E CLT

RM/RP

CLT

Serviços Gerais

RM/RP

CLT

Aux. Administrativo
Musicoterapeuta
Fisioterapeuta
Educador Físico
Assistente Social
Professor
Professor auxiliar
O Diretor E

RM/RP

Esse/ rumoce/RP

Caseiro

RP

CLT

RP

CLT

RP

CLT

RM/RP

CLT/STP F/STPJ

Operadora de
Telenia rketing
Supervisora de
Telemarketing
Fonoaudióloga
Nutricionista

Ravi/RTP
RM/RP

i

CLT

I

'c LT

SEE/ FUNDEB/RP

E cLT/sTPF/sT|>J

RM/RP

` cLT/gsrrr/sm
cu"
Í

SEE/ EUNDEB/RP in
E
I
SEE/ FUNDEB/Ri»

BM/BP

O cLT

cLT l

I

CLT/s_TPF/sTPJ

_ z
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XVIII - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO CO-FINANCIAMENTO
MUNICIPAL

__

í .

Natureza dëﬂespesa

|a_EçuRs0s HuMAN0s

Valor

E Í

.T0TALÇ1`ERAL'~;.

' ' .V z

IRS 15.000,00 E

'17

1

'

E

j_5_ggg"00

XIX - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO DA ENTIDADE

Natureza da Despesa

MATERIAL 0E coNsuM0/AuME}NTAçAo,ETc
sER\/:ço DE TERcE|Ro PESSOA Físlc/1

E

O

E

Valor"

5ER\/lço DE TERcEiRo PEssQA1uRí0¡cA
RECURSOS HUMANOS
TOTALGERAL
Í

Ú

í

E

Í R5 73.630,19
šs 41.435,10

Rs 120.749,13

`

RS 382.968,42
RS 618.782,34_

_

XX - MEIOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA A ENTIDADE:
I

FONTE

Jan ~ Fev I Mar

Tele

.

I

Abr

Mai ~Jun ~ Jul

I

Ago I Set 'Out

Nov

I

Í

Dez ~

×*x.x××.x×x×><xxI

ﬁMarketinig_ /J

sócio

I

_

_

I

_í

I

×›<x.xx›¿›‹1×E×I>‹x×

Contribuinte

Eventos

.>‹}‹x§<xEx¬x`×›‹`x

Promoções E í

ngaçõçs

Ixﬂx

¿

xI>‹I×

I

x.›‹

xi

.

x

xix

xﬂx

A .5.-]I¡
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-

ff

f

E1
Natureza da

I

a

3

TCE

ICE

Despesa"
lã.Pa

«Pa

›
f

......

z

'

1: 'TCE
1» 351..

~

a
I tz rca-

›ê

¬--

›z `

;

2

O 1,
a
«
rca

me
.,-,,

~. 42.Pa
V

V

a

DE la”

.

~_

,. ZÉ-Pa
,

`

E2'

z

ig;.

IGG

~
5.Pa5-fi‹ zq;..*D›
' .

3.

1

._

.'

_. _,

CE

z

..

ai
_

la

.

ç

.
Par
lili.
.I '

_

Recursos
Humanos

~

CB3

..

iii.
Par

›

V

CGH

fiz.

TAL
TO

T0
.

125
Par

_

`

z

I
.S

Rs
1.150,00 RS1.150,0
Material ciel
Consumo

E

Rs
1.150,0

R51.150,0 as
1.150,0

I

A

RS100,00 RS
100,00

^

E

I

Rs
1150,00 R5
1.150,0
E

E

,
"TW"

I

Rs
1150,00
O

I
I

Rs
1.150,0

3

form

F

RS
100,00
`

1
I

I

RS
100,00

2

~z

R3
2150,00 Rs
1.250,00

Rs
1.250

'

V

R$100,00

' '

.
Rs1.250,0

I.

I

Rs1
150,00
E

I

RS
1500,00

Rs1
150,00

.I
RS100,00

1

R5
1150,00

RS100,00

~
Rs
1250,00

› «
Rs1.:¿50,00I RS
1.250,00
` 11

___

RS
100,00

¬

f

R$A100,00
_

R5
100,00

I~

I

,00

"R0100,00

,OU

R$.1.200

RS
100,00 _

R5
15.000
'_

_

Rs
1.250,00

R's”1
250,00 Rs
1.250,00
_ _;

_ `

as1.250,00 R5
1.250,0

I

__

XXII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

A coordenação e equipe técnica são os responsáveis peio monitoramento e
avaliação, cujos principais instrumentos utilizados são:
1/ Folha de Ocorrência: é utilizado pelos profissionais para registrar ašterações
ocorridas durante a presença na Instituição, ficando arquivado individualmente nos
prontuários do usuário.
1/ Lista de frequência ou presença: Consideradas como parâmetros no controle das
ações, inclusive quanto ao interesse e satisfação dos usuários.
¬/ Reuniões - Com Equipe Técnica: realizada mensalmente com finalidade de monitorar
e avaliar a execução das ações evidenciando os aspectos positivos e negativos, contribuindo
para o pianejamento e ou replanejamento das ações;
J Reuniões com familiares: realizada periodicamente com os familiares dos usuários,
utilizando-se no primeiro encontro instrumental de planejamento, que auxilie no
desenvolvimento de ações e na utilização de metodologias para execução do Serviço;
f e
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\/ Reunião mensal ou conforme demanda: com todos os funcionários.
Todas as avaliações serão pautadas nestes impactos sociais sendo:
¬/ Acesso aos direitos socioassistenciais;
1/ Fortalecimento da função protetiva da família;
V' Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de
cuidados a pessoas com dependência.

llptuporanga - SP, 12 de fevereiro de 2021.
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Bruna Gaiibí-ieI'a/Moreira Mazetti
Assistente Social
CRESS n9. 49.385
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PLANO DE TRABALHO
AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE

Cosmorama-SP/2021
I ~ IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PARCERIA:

(X } Colaboração
{ } Fomento

|| - |oENT|ncAçÃo DA AçÃoz
( X ) Serviço
( ) Projeto
III - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Nome: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
AFUPACE - Recanto Tia Marlene
CNPJ: 01.053.700/0001-07
Endereço: Rua Dirceu Esteves Garcia
Número: 2497
Complemento: térreo
Bairro: Jardim das Palmeiras l
CEP: 15.501-454
Municipio: Votuporanga-SP
Telefone/Fax: (17) 3046-3248 - (17) 3046-4039
E-mail: afugace@hotmail.com
Blog: http://afunaçe.I0log§pot.com.l:›r¿
~

IV IDENTIFICAÇAO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Maria de Lourdes Moraes
RG: 7.193.462-5 SSP/SP
CPF: 888.386.688-68
Endereço: Rua José Garcia Peres
Número: 3563
Complemento: térreo
Bairro: Santa Amélia
CEP: 15.503-195
Município: Votuporanga
Telefone: ***
Celular: (17) 99157-0010
E-mail: marvma|uafupace@g¿naiI.corn
_
Data do início do mandato: 25/01/2018
Data do término do mandato: 24/01/2022
V - IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Nome: Bruna Gabriela Moreira Mazetti
Cargo/Função: Assistente Social
Formação Profissional: Serviço Social

z
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N9. do órgão de classe: 49.385
Endereço: Rua Euflazina Marciano da Silva
Número: 409
Complemento:
Bairro: Jardim Barreto
CEP: 15520-000
Municipio: Valentim-Gentil/SP
`
Telefone: ( 17) 3046-4039
Celular:(17) 99178-9740
E-Mail: br,unag¿nmazetti@hotrnauil.com

vi - ÁREA DE ATuAçÃoz
><

.-¬z-.»¬.f-/az-`

) Educação
) Saúde
Assistência Social
) Cultura
H-~f'.f- Meio Ambiente
) Outras Qual?

Vil - NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e
suas Familias.
VIII - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

S

A AFUPACE - Recanto Tia Marlene em consonância com a Tipifícação
Nacional de Serviços Socioassistenciais oferta o Serviço de Proteção Social Especiai para
Pessoas com Deficiência e suas Famílias, o qual assegura atendimento especializado a familias
com pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações
agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, confinamento, atitudes
discriminatorias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte
do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade
da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da
autonomia.
O Serviço tem a finalidade de promover a independência, a inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida de seus participantes, priorizando o incentivo à autonomia
de convivência da dupla - pessoa cuidada e cuidador familiar. Dispõe de equipe
multiprofissional composta por coordenador, assistente social, psicólogo, terapeuta
ocupacional, cuidadores sociais, equipe administrativa e de serviços gerais, em consonância
com as normativas legais referentes aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS.

As ações desenvolvidas no Serviço possibilitam o empoderamento das
famílias e dos seus entes com deficiência, na medida em que cria espaços de acolhida, troca
de experiências e reflexão sobre o sentir, o pensar, o agir, as dinâmicas familiares, dentre
outras reflexões, com a finalidade da construção coletiva de novas formas promoção da
autonomia e qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias, bem como orienta
e viabiliza o acesso a beneficios, programas de transferência de renda serviços de políticas
Í
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públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia
da dupla “cuidador e dependente". Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe
poderão identificar demandas do dependente e/ou cuidador e situações de violência e/ou
violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para respostas a tais condições.
A intervenção é voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente
quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de
cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que

fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência.
Importante informar que temos uma equipe multiprofissional, que realiza
atividades coletivas, não é realizado atendimento/sessão terapêutica, apenas orientações
individuais, quanto necessário. Nossa equipe é composta por assistente social, psicóloga,
terapeuta ocupacional, cuidadores, professores.

ix - Pcníooo DE Execução: Doze (12) meses - janeiro a dezembro/2021.
x - Púauco A'rENoiooz
Crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, múltipla e autista de
Cosmorama-SP e região.

xi - APREsENTAçÃoz
A Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais,
AFUPACE - Recanto Tia Marlene é uma Organização da Sociedade Civil - OSC, sem fins
lucrativos, com duração indeterminada, sede e fórum no Municipio de Votuporanga-SP.
Fundada em 22 de janeiro de 1996, conforme Estatuto Social, registrado no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas sob o n9. 14.291, de 06 de fevereiro de 1996 e começou a
funcionar no dia 25 de março de 1996. Foi estabelecida por um grupo de pais que tinha por
finalidade encontrar atendimento especializado para seus filhos, proporcionando um
atendimento acessível à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e autista.
Atualmente é a única Organização que oferece atendimento especifico para autistas numa
área de 80 km, sendo as cidades mais próximas Araçatuba-SP (125 km de distância) e São José
do Rio Preto-SP (84 km de distância).
É subsidiada por órgãos públicos federal, estaduai, municipal, peio serviço
de telemarketing, nota fiscal paulista e por eventos promocionais, tais como: jantares e chás
beneficentes realizados no decorrer do ano com a participação da comunidade. Atende a
sessenta (60) crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência múltipla e/ou
intelectual e autista, proporcionando atividades contínuas em periodo matutino e vespertino,
de segunda a sexta-feira, oito (08) horas diárias, nas áreas de educação, assistência social,
esportes, lazer e cultura, bem como Oficinas terapêuticas.
A Associação compõe a rede socioassistencial da Política de Assistência
Social e é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS sob o ng. 029/1998,
bem como no Conselho Municipal dos Direitos. da Criança e do Adolescente - CMDCA sob o
n9. 001/2001, participando ativamente no Conselho da Pessoa com Deficiência.
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 -Jardim Palmeiras I -Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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A Organização atende crianças, adolescentes, jovens e adultos do município
de Votuporanga e região:
o Álvares Florence-SP;
0 Américo de Campos-SP;
I Cosmorama-SP
0 Parisi-SP;
ø Pontes Gestal-SP e
v Valentim Gentil-SP.
Visão: Ser referência estadual como Centro de Reabilitação Clínica,
Pedagógica e Oficina Terapêutica, bem como estruturação fisica e material adequado a
crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência múltipla e/ou intelectual e autismo,
além da implantação de projetos voltados para a captação de recursos contínuos.
Missão: Proporcionar atendimento a crianças, adolescentes, jovens e
adultos com deficiência múltipla e/ou intelectual e autismo, tornando-o autossuficiente na
sua vida prática e diária, ou o mais próximo possivel dela, através de reabilitação
clinica/pedagógica, além da participação ativa da família e da comunidade.
A Instituição, conta com os seguintes setores:
Setor Administrativo/ Marketing/Telemarketing: O Setor Administrativo
atende toda a demanda burocrática da Instituição, como recursos humanos, compras,
doações, convênios, financeiro, nota fiscal paulista. O Marketing realiza a divulgação dos
trabalhos através do jornal, Rádio, W e midia, organização de eventos e captação de recursos.
O Sewiço de Telemarketing é responsável pela captação de recursos de doação de pessoas
fisicas, através de ligações.
Serviços Gerais: Neste setor contamos com um responsável pelo serviço
geral e um ajudante que cuida de toda a área externa da Instituição e uma faxineira para fazer
a limpeza das saias.
Cozinha: Contamos com duas cozinheiras que preparam três refeições
diárias - café da manhã, almoço e lanche da tarde - e da organização da cozinha.
Equipe Técnica: Contamos com uma equipe formada por Assistente Social,
Fonoaudióloga, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta, que realizam a triagem
dos usuários e encaminhamentos aos setores competentes, bem como orientam funcionários
e familiares conforme demanda.
Finalidade Estatutária: Atender, defender e garantir os direitos da criança,
adolescente, jovem e adulto autista, com deficiência intelectual e/ou múltipla, viabilizando
ações socioassistenciais; A Associação garantirá a existência de processos participativos dos
usuários na busca do cumprimento de sua missão ou organização; bem como da efetividade
na execução de seus serviços de modo universal.
O grande desafio que nos é ,colocado é o de proporcionar a pessoa com
deficiência, viver com qualidade e ter acesso através da participação, ao exercício da
cidadania, na perspectiva da equidade, e acreditando na potencialidade destes, realizamos
um trabalho conjunto com as famílias, comunidade e equipe técnica da Associação (Equipe
esta habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoa com deficiência),
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e quebra de paradigmas para com seus
próprios filhos, promovendo a sua máxima autonomia, inclusão social e a melhoria na
qualidade de vida, visando minimizar os riscos sociais existentes. Como estratégia de
rompimento dessas barreiras e desafios, proporcionamos ainda aos usuários da Organização,
atividades fisicas e de recreação, realização de estimulação sensorial (audição, olfato, tato,
paladar e visão) por meio do Jardim Sensorial-e atividades em grupo, desenvolvimento das
atividades básicas de vida diária (banho, locomoção e higiene), além do trabalho
multidisciplinar da equipe técnica. Vale salientar que, a Organização possui Beneficios e
isenções em taxas e tributos - Federal, Estadual e Municipal.
XII - JUSTIFICATIVA:

Os dados do Censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE do ano de 2010 apresentam em seus indicadores que 1,40% da
população brasileira distribuídos por todos os grupos de idade são pessoas com deficiência
intelectual.
O CDC (Center of Diseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo
dos Estados Unidos, aponta que atualmente ocorre um caso de autismo a cada 110 pessoas
naquele pais. Dessa forma com base nesse cálculo, estima-se que o Brasil, com seus 200
milhões de habitantes, possua cerca de dois milhões de autistas, desse montante mais de 300
mil somente no Estado de São Paulo. No Município de Votuporanga os indicadores apontam
que 1,37% da população são pessoas com deficiência intelectual/mental.
A AFUPACE - Recanto Tia Marlene iocalizada na região Sul de VotuporangaSP, este situado à região noroeste do Estado de São Paulo, de porte médio, com população
aproximada de noventa e dois mil e trinta e dois (92032) habitantes, segundo dados do Censo
IBGE em 2016. Há 21 anos em funcionamento no Município e há aproximadamente 13 anos
localizada na região sul da cidade
Permeando em meio às fragiiidades sociais, habitacionais e financeiras
caracterizadas em seu território e a demanda de cidades circunvizinhas, a Associação na
perspectiva do desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, autista,
com deficiência inteiectual e/ou múltipla, e de assegurar com prioridade os direitos
fundamentais da pessoa com deficiência garantidos pela Lei brasileira de inclusão da pessoa
com deficiência (Lei n9. 13.146/2015) tem como principal linha de conduta o respeito às
limitações especificas, valoriza ndo o potencial de cada usuário mediante uma metodologia de
atendimento especifica.
Pautada na equidade do atendimento, a instituição acredita na
potencialidade da pessoa com deficiência, ejunto com a família, comunidade e Equipe Técnica
da instituição, busca viabilizar meios e estratégias para efetivação da inclusão social e
autonomia de seus usuários.
A equipe técnica multidisciplinar formada por Assistente Social, Terapeuta
Ocupacional, Coordenador, Psicólogo, Cuidadores Sociais e voluntários estão inseridos num
contexto de capacitação continuada promovida pela instituição, bem como todos os demais
colaboradores, pais, diretoria e comunidade em geral, através da realização de palestras,
grupo de convivência, seminários e congressos, no intuito de aprimorar o conhecimento e
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501~454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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reconhecimentos das diversas deficiências existentes; bem como o fortalecimento das
relações entre estes. Dentro da rotina institucional além do estímulo a autonomia, a oferta de
atividades de recreação, sensorial, orientação familiar e ações socioassistenciais, é ofertado
ainda alimentação aos usuários, café da manhã, almoço e lanche da tarde.
Quanto às parcerias a Instituição conta a colaboração do Centro
Universitário de Votuporanga - UNlFEV, empresas parceiras do Selo Parceiro Solidário,
visando uma conduta totalizadora do usuário em questão.
A Instituição conta com uma área de 792,O8mts2 de construção, distribuidas
da seguinte maneira:
O1 (uma) sala para recepção
01 (uma) sala Coordenação
01 (uma) sala para o Administrativo
O1 (uma) sala para Serviço Social
01 (uma) sala para Equipe Técnica (Psicologia e Fonoaudiologia)
O1 (um) depósito
02 (duas) saias para atividade lúdica
01 (uma) sala de fisioterapia/terapia ocupacional
06 (seis) banheiros individuais
D2 (dois) banheiros coletivos com adaptações para pessoa com deficiência
O1 (uma) sala para o telemarketing
U1 (uma) cozinha
_
O1 (um) refeitório
01 (um) despejo
01 (uma) despensa
O1 (uma) área de serviços
01 (um)
quiosque `
i
U1 (um) pátio
_
O1 (uma) casa do zelador (contendo quarto, sala, cozinha e banheiro).
05 (cinco) salas para atividades
Um parque infantil com escorregador, balanço e gangorras.
Para manutenção da oferta qualificada e atendimento integral aos usuários,
a organização, prepara e proporciona alimentação aos atendidos - café da manhã, almoço e
café da tarde, em ambiente agradável e salubre, contando para tanto com duas cozínheiras,
um serviços gerais - limpeza e dois serviços gerais. Primando ainda pela qualidade no
atendimento, a AFUPACE realiza mensalmente despesas com produtos de limpeza, higiene,
materiais descartáveis, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, manutenção
e utilização do automóvel (combustivel), gás, telefone dentre outros.
Quanto ao espaço físico, a instituição realiza durante o ano manutenção do
prédio, limpeza, conservação de equipamentos como, caixa d' água, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos, necessitando de profissionais como: (encanador, eletricista, pedreiro,
jardineiro, dentre outros que necessitarmos).

Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
7

‹_

9-..
Assoc. Frat. da Uniao
de Pais e Amigos das Crianças Especiais

OJET

Recanto Tia Marlene
/Ig

_;f§í.ƒ`.ÇƒT_j°”xÇ;

Declarado de Utilidade Pública lVlunicipalLei N° 2864 de 1996

;-íﬁlq,

Declarado de utilidade Púbiiiza Esiaziuai Lei N°10as9 de 1099

¿¿¡:¿;§_,¡¿¿..¿,

Declarado de Utilidade Pública FederaIPortaria 374 de 16 de maio 2000
CEBAS n° 71000001 846/201 5-08

giãgàšluoä-¡.ãš_¡_
*

°

CNPJ: 01.053.700/0001-07
XIII - OBJETIVOS:

Objetivo Geral:
¬/ Atender, defender e garantir os direitos da criança, adolescente, jovem e
adulto autista, e/ou com deficiência intelectual e múitipla, viabilizando ações
socioassistenciais; dentro da Proteção Social Especial de média complexidade.

Objetivos Específicos:
1/ Propiciar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e
outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de
Garantia de Direitos;
a/ Promover autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência e seus familiares, através de oficinas e atividades específicas, direcionadas a
autonomia do usuário, bem como apoio a família na tarefa de cuidar;
\/ Instrumentalizar a família, com vistas, à
proporcionando também o fortalecimento de vínculos familiares;

sua

inclusão social,

1/ Realizar capacitação continuada a funcionários e diretoria por meio de
palestras, seminários e encontros, com enfoque na implementação e reconhecimento de
novas metodologias de intervenção no trabalho junto à pessoa com deficiência.
XIV - METODOLOGIA:
O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas
Famílias é executado na Organização por meio da acolhida, escuta do usuário e sua família,
elaboração do Plano de Atendimento Individual ou Familiar, Estudo Social familiar, escuta,
atendimento de demanda familiar e individual, identificação de demandas de violações e/ou
situações que requeiram a superação de situações violadoras de direitos e encaminhamento
de usuários e suas fa mílias para atendimento na rede de serviços socioassistenciais e de outras
politicas públicas. As atividades e ações executadas visam o atendimento total das crianças,
adolescentes, jovens e adultos da Associação, destacando que as oficinas são realizadas em
dois períodos (matutino e vespertino) com turmas intercaladas, abrangendo o total de
usuários.
.
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Meta: Atender, defender-e gjarantirtlireitos promovendo autonomia, melhoria de qualidade de'
ivida. .
ú
l
'
«
l

*Atividade _ `~

l O

Metodologia

“

Etapa 1: Trabalho Social com atendidos e suae
familias.
V
Garantindo direitos, fortalecer vínculos
familiares e comunitários; efetuar um
trabalho impar de grandiosidade ao público
alvo.
Recursos Humanos: Assistente Social e
cuidadores.

Realizar acolhida, escuta, estudos sociais, visitas
domiciliares, atividades de convivio e socialização,
elaboração de projetos, monitoramento das
atividades, acompanhamento familiar, participação
da equipe de trabalho nas promoções da Entidade e
articulações com a rede.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,
sulfite, cartucho de tinta, lápis, canetas, pastas,
arquivos, combustível e afins.

2° Etapa: Oficina de empocleramento e
orientações com famílias.
Efetuar grupos com familiares, com o objetivo
de fortalecimento da convivência familiar e
comunitária, auxiliar na qualidade devida
familiar, envolvendo a participação de pais,
, responsáveis e cuidadores no processo de
habilitação e reabilitação; podendo ter
participação de profissionais externos para
agregar conhecimento, através de palestras,
como Coach.
j Recursos Humanos: Assistente Social,
psicóloga e Cuidadores.

Oficinas socioeducativas com famílias, realizar em
grupo atividades socioeducativas. Desenvolver os
grupos/roda de conversa de forma única, sob
execução do Assistente Social e Psicólogo e
realizada uma vez ao mês, com duração de duas
horas, tendo por objetivo o fortalecimento da
convivência familiar e comunitária, bem como
auxiliar no melhoramento da qualidade de vida
familiar, priorizando a participação de pais,
responsáveis e cuidadores.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,
sulfite, cartucho de tinta, lápis, canetas, pastas,
arquivos, combustível e afins.

. 3° Etapa :
Oficina Arte _çle Criar e Oficina Recriar.
Contribuir com o Desenvolvimento de artes e
sensorial, ofertar a descoberta de aromas,
sons, sensações e degustações que serão
evidenciadas
durante
as
ações,
proporcionando aos atendidos emoções,
* novas descobertas, entre os sentidos
(paladar/olfato e tato), bem como a interação
com o ambiente em que frequenta; além de
atividades manuais, de artesanato onde
, proporcionará conhecimento e habilidades.

Orientadas
por
Terapeuta
Ocupacional,
Fonoaudióloga e o Cuidador Social, propiciando aos
atendidos da Entidade a possibilidade de
construção e desenvolvimento da autonomia,
autoestima, criatividade, protagonismo, auto
expressão e ampliação da capacidade motora (fina).
Serão efetuados trabalhos com materiais em MDF
(caixinhas e afins), pintura e mosaico.
No jardim sensorial acontecerá a exploração do
ambiente, através de passeios, onde irão vivenciar
os sentidos.
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Podendo ter atendimento individual, após
avaliação dos profissionais.
Além Oficina de Cuidados de Vida Diária,
promoverá a autonomia do atendido,
estimulando-os a serem independentes
mediante
orientação
do
Terapeuta
Ocupacionai e Cuidador Social, com
atividades da vida diária, possíbiiitando aos
atendidos a reprodução das orientações em
suas residências, considerando que os
profissionais
envolvidos
orientam
e
direcionam os familiares na continuidade das
ações, visando a autonomia do atendido.
Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudióloga e Cuidador Social.
Recursos Humanos: Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudióloga e Cuidador Social

4° Etapa: Reuniões Multidisciplinar, Estudo e
avaliação de caso; realizar reuniões para
obter resolutividade através de questões
existentes que prejudiquem o bem-estar e a
integridade do atendido; podendo ter
participação de profissionais externos para
agregar conhecimento, através de palestras,
como Coach.
Recursos Humanos: Toda a equipe da
enddade

E

Í,

Í, l

Ações de degustação de ervas existentes na
entidade.
A oficina de AVD, orienta e capacita 0 atendido a
realizar suas atividades da vida diária, como
escovação, banho, lavagem das bons, e afins,
podendo solicitar a presença de algum familiar para
acompanhar as ações de acordo com a necessidade
apresentada pelo atendido.
Promover a autonomia do atendido, estimulando»
os a serem independentes mediante orientação do
Terapeuta Ocupacional e Cuidador Social. A Oficina
possibilita aos atendidos a reprodução das
orientações em suas residências, considerando que
os profissionais envolvidos orientam e direcionam
os familiares na continuidade das ações de vida
diária em casa.
Ações envolvendo o meio ambiente, diante do
grande espaço verde, além da reserva natural que
há na entidade, será desenvolvida ações voltadas ao
meio ambiente, como: plantar arvores, flores,
realizar passeios, efetuar um viveiro de mudas,
hortas e afins.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação,
caixas em MDF, tinta diversas, pinceis, tecidos, fitas,
barbante, cola, pedrarias, verniz, massa de modelar,
giz de cera, botões, tela, EVA, TNT, papeis diversos,
fita crepe, sulfite, cartucho de tinta, lápis, óleos
aromáticos e essências, e afins.
Durante o acompanhamento dos atendidos e suas
famílias ao identificar demandas de violações de
direito, negligência ou qualquer outra forma de
violência, a equipe multidisciplinar reúne~se para
análise do caso, juntamente com a realização de
visitas domiciliares, acionamento de outras políticas
públicas, contatos telefônicos e atendimento com a
familia e a rede, para posterior elaboração de
relatórios informativos e encaminhamento para a
rede de proteção a Pessoa com Deficiência (CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar, Promotoria e afins).
Acontecerá discussão dos casos mensalmente e/ou
em caso de necessidade, o período e duração sujeita

l.
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a alterações mediante demanda e complexidade
apresentada.
Contratação de profissionais especializados para
capacitação dos colaboradores da OSC.
Materiais necessário: Sulfite, cartucho de tinta,
lápis, canetas, pastas, arquivos, combustível.
5°Etapa: Eventos de datas comemorativas e Realizar com os atendidos junto a equipe de
passeios externos; viabilizar estímulo a vida trabalho comemorações referente a datas
comunitária,
proporcionar
socialização comemorativas como: aniversário dos atendidos,
autoestima e inclusão.
carnaval, páscoa, dia das mães, dia dos pais,
Recursos Humanos: Toda a equipe da aniversário da cidade, dia da independência, dia das
enüdade
crianças, Natal, além de datas extremamente
importante para as pessoas com deficiência, como:
dia da pessoa com deficiência intelectual, dia
nacional da pessoa com deficiência, dia do surdo,
mês da inclusão (Setembro) entre outras.
Materiais necessários: Gêneros de alimentação
(comida tipica de acordo com a data em
comemoração), fitas, barbante, cola, EVA, TNT,
papeis diversos, fita crepe, durex, sulfite, cartucho
de tinta, lápis, materiais decorativos, óleos
aromáticos e essências, e afins.
_
6° Etapa: Musicoterapia e Expressão A Musicoterapia trabalha com tratamentos
corporalzteatral
individuais ou em grupo. Os tratamentos individuais
Recursos Humanos: Musicoterapeuta e possibilitam um melhor conhecimento do atendido
cuidadores
ao estabelecimento de uma relação terapêutica
mais personalizada e uma aplicação mais precisa às
suas necessidades. São indicadas para alguns casos
de autismo, psicoses e distúrbios graves de
personalidade. Os tratamentos grupais possibilitam
o aprofundamento do autoconhecimento do
atendido, mudanças no afeto, cognição e
comportamentos e estimula a sociabilização.
Musicoterapia é essencialmente uma ciência
voltada
para
o
comportamento
e
o
desenvolvimento do ser humano. Sua atuação dá-se
não somente em aspectos reabilitativos, mas
também no desenvoivimento de habilidades do
individuo com deficiência.
Materiais necessários: Papel sulfite, cartucho de
tinta, lápis, giz de_cera, massa de modelar, caneta,
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tintas diversas, papéis diversos, barbante, fitas
diversas, pinceis, CD, DVD e afins.
.
07° Etapa: Criando Asas
J Recursos Humanos: Cuidadores, Terapeuta
Ocupacional

08° Etapa: Atendimento Educacional

Propiciar estimulação psicossocial centrada no

lúdico, 0 mais precocemente possivel, a crianças de
0 a 10 anos de idade, com deficiência, em estado de
vulnerabilidade social, na perspectiva de sua
inclusão nas áreas social, educacional ou
institucional. Também tem o objetivo de
p instrumentalizar a familia da pessoa atendida pelo
projeto, capacitando-a para realização de
estimulação precoce com materiais pedagógicos.
~ Materiais necessários: Materiais pedagógicos,
material para AVD, papel sulfite, lápis, giz de cera,
massa de modelar, caneta, tintas diversas, papéis
diversos, barbante, fitas diversas, pinceis, CD, DVD, l
gêneros de alimentação, cartucho de tinta, canetas, 1
pastas, arquivos, combustivel e afins.
Atendimento em sala de aula, com até 08 alunos;
profissionais especializados em Autismo e
Deficiência Intelectual; atividades pedagógicas
direcionadas a idade e tipo de deficiência.
‹

_
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XV - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS:

Ações/Atividades
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Mês "Niêsf Mês. Mês. Mês Mês Mês Mês 'Mês Mês l Mês Mes
“Trabalho
Social
com
\ X A
X É ><xl›‹~xlxl
X
, X
X
X
¡ atendidos e suas famílias ç ,
l
Oficinas socioeducativas
X
X
ZX
O >‹l×xx,xxl›<×x
comfamílias Z,
_
,
T Oficina Arte de Criare
lX A ~ X
VX
x
xl `>‹ lx lx
x ¬x px ,x
p, Oficina Recriar
_
.
,
1
Oficina de Cuidados de Vida X
*CX
X
xxxxlxxxülxx
Diária
_,
U
~ [
Reuniões Multidisciplinar,
X
` X
lX
xxxlx
,lxxlxxx
* Estudo e avaliação de caso l
_
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Cozinha pedagógica
Musicoterapia e expressão
corpora I/teatro
Criando asas
Atendimento educacional 1
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Eventos datas
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' ~Aç0e5/Atividades'
u u
Hqrano `- -'Segunda “Terça Quarta
Quinta l_ 'Sexta
Trabalho
Social
com l 7:30 as 13:30
X
X
X
X
i
X
atendidos e suas famílias.
i horas
Oficina de empoderamento 8:30 as 10:30
e orientações com famílias X horas
(mensal)
Oficina Arte de Criar e
08:00 as 11:00
Oficina Recriar
horas

Eventos
comemorativas

datas
1

Musicoterapia e expressão
corporal/teatro
»

X
X

X:XlX

X:

13:00 as 16:00

X

X

X

8:00 as 10:00
horas
(mensal) i
09:00 as 10:00
horas
13:00 as 14:00
horas
08:00 as 11:00
horas
_

X

1 i hofaâ
Multidisciplinar,

Reuniões
Estudo e avaliação de caso

O

eu

X

X
X
X

X

ls

~ 13:00 as 16:00

Criando asas

X

X

horas
7:30 as 11:00
horas

*X

X

* lszoo as 16:00

*X

X

X"

X

X

X

*X

Xlx

X

l

X

X
is

X

horas
Atendimento educacional

8:00 as 12:00

horas

_

12:30 as 16:30

"X

X
X_

l

X

horas
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XVII - QUADRO RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PELA AFUPACE:

Formação
Profissional
Terapeuta
Ocupacional
"Psicologia

Função

Psicólogo

Completo
Ensino
fundamental
Ensino Superior
Ensino
Fundamental
Ensino l\/lédio

Ciências Contábeis l
l

Fonoaudiologia
*Nutrição

T
l

c|.T/STPF/STPJ

20

RM/RPE

l cLT/sTPF/stPJ

Cuidador Social

140

Caseiro
Operadora de
Teiemarketíng
Supervisora de
Telemarketing
Fonoaudióloga
Nutricionista

RM/RP

CLT/STP F

RM/RP

CLT/STPF

40

RM/RP

CLT/STP F/STPJ

40

RM/RP

CLT

40

RIVI/RP
RM/RP

CLT

RM/RP

CLT

40

RM/RP

08

RM/RP

Í ctt

140
40

Serviços Gerais

¿

RM/RP

Cuidador Social

Aux. Administrativo
Musicoterapeuta
Fisioterapeuta
Educador Físico
Assistente Social
Professor
Professor auxiliar
Diretor

Fonte Pagadoral
'¡VíncuIo
V
¡'¿-E`mpregatício

16

140

Coordenador do
Serviço
Serviços Gerais Limpeza Z
Cozinheira
Encar. Serv. Gerais

l

E

Carga Horária/
Semanal .

Terapeuta Ocupacional

Ensino Superior

Ensino Médio
Ensino Fund.
incompleto
Ensino Médio
Pedagogia í
Fisioterapia
Ed ucação fisica
ii Serviço Social
í Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
,
Ensino
fundamental
Ensino médio

E

plo

sEE/FUNDEB/RP i_ﬁcLT/STPFÍ/STPJ

íao

RM/R P

lO
30

10

i

RP

CLT

E

SEE/FUNDEB/RP

40

10

CLT/STP F/STPJ

ses/FUNDEB/RP °T
size/FUNDEB/RP

40
40
40

40

ST

CLT

RM/RP

20

_

CLT

l

_

cLT
cLT
CLT

RP

CLT

RP

CLT

RM/RP
R M/RP

CLT/STPF/STPJ
CLT/STP F/STPJ
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XVIII
PLANO DE APLICAÇAO DO RECURSO FINANCEIRO DO CO~FINANCIAMENTO
MUNICIPAL

E O _ , _

. '~Na_t'ure`za_da Despesa

Rscuasos Hu|viANos
__
_
-TQTAL GERAL-`~`f

1

_

L _.

_
_

_

_

' _: .Valor V

Rs 15.925,00
_ R$1.200,_00__
_;R$18.1`25,00J.í;i .

_

XIX - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO DA ENTIDADE

fNaturezadaDespesa_`. '

_

|

MATERIAL os consumo/AL|MENTAçÃ0,ETc

_

`"

Valor

T

Rs 73.530,19

SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

RS 41.435,10

sem/iç_0 DE TERcE|l=_:o PEssoA1uní0|cA
__REcu Rsos HUMANOS
_
_
ToTAL'GERAL''
_

r 4-

I
l_

Rs 120.749,13
_ Rs 3s_2.9õa,42_
-R$613.782,84

-P

XX - MEIOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA A ENTIDADE:

1

íFONTE

3

Jan

Fev Mar ¡ Abr . Mai_ Jun _ Jul .Ago

l

A

.

*

.

__..

'

.

Set
i

Out

Nov

__

..

¡

i

Dez 1
'_`_¬

Tele1xp×iXX_XXxXlXX`xpX.
Marketing
_
I
i_
*_ Í _
_
l
sócia-X:XX:XX`X×XiXXlXl×
_ Contribuinte 1

.

Eventos
_ Promoções._

_00açõez

_

_

__ _

__

_

xl×:XlXX.X*><pXX
__

:X“›<

¿_

_

Xix

__

X

L

X`X

X

i
>E__`X

X

X

X

Xi

Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
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~*

'

5
_

7'
z

f

E
.. :/
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XXI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO RECURSO FINANCEIRO DO CO~
FINANCIAMENTO MUNICIPAL

l

.

fi
'_

Naturezada.
Despesa.

.Ç

_. _ _. “ ç

_ CGH ¬
z

Pal'

.fﬁarce
a

1%*5_,,
i\

. ._

.
›;

cea
.. Par

l

. .
'-_

_

'

i

._ ~>

cea «if '

ce
a
._Par
4a

g
f

25

Recursos
Humanos'

.

Par -V
5a

.

Q
*Pajarce

é.

..

'.. _

.

cea ;.
V
Par
7š
~

ç

.

i

....

~,

'
Parace
ga
-

.

.

_

l

cea
4 Par
ga
.-

-r '

-

0. rcea

150,00

l Material de
Consumo
1

'

RS
1.150,00

R5
1.

”'

'

i

1

rce
a

119

'I"I"\T¡\

12?
Pa

,O0

925,00

150,00
RS1.150,00

RS1.

RS
1.775,00

RS1.775,00

`

RS1.775

RS
1.775

às_1õ.

R$1.775,00

l
200,00

0,00
10

RS
100,00

'romt

rce
a
Pa.

~

›

F"

.

150,00

Rg1. RS1150,00 RS1.

_

_

TOTAL

102.
Pa
i-

,O0
150,00

.i

,oo

às
oo'

RS
100,00

' 0,o

RS100,00

~ 0.U

1
250
R$1.250

RS
1.250

R3

Rs"1.2so

R5100,00

Rs
100,00

0
0

O

250,

250,0

RS
1.

100,00

RS100,00

›0.
E 0

RS1.

RS
1.250,

RS
100,00

R$100,00

_ 0,o .

00.

RS
1.875

R$
1
875

~

R$100,00

-1
RS
1875
oo

Rs

,U0

BS
1.875

RSI
RS100,00

,O0

R$1.s75

XXII - MONITORAMENTO E AVALIAÇAO:

A coordenação e equipe técnica são os responsáveis pelo monitoramento e
avaliação, cujos principais instrumentos utilizados são:
~/ Folha de Ocorrência: é utilizado pelos profissionais para registrar alterações
ocorridas durante a presença na instituição, ficando arquivado individualmente nos
prontuários do usuário.
f' Lista de frequência ou presença: Consíderadas como parâmetros no controle das
ações, inclusive quanto ao interesse e satisfação dos usuários.
_
W Reuniões - Com Equipe Técnica: realizada mensalmente com finalidade de monitorar
e avaliar a execução das ações evidenciando os aspectos positivos e negativos, contribuindo
para o planejamento e ou replanejamento das ações;
v/ Reuniões com familiares: realizada periodicamente com os familiares dos usuários,
utilizando-se no primeiro encontro instrumental de planejamento, que auxilie no
desenvolvimento de ações e na utilização de metodologias para execução do Serviço;
Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 -» Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 / 3046-3248
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~/' Reunião mensal ou conforme demanda: com todos os funcionários.
Todas as avaliações serão pautadas nestes impactos sociais sendo:
V' Acesso aos direitos socioassistenciais;
\/ Fortalecimento da função protetiva da família;
¬/ Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de
cuidados a pessoas com dependência.

Votuporanga - SP, 09 de agosto de 2021.
¡.

1

Í-

I

_

María de Lourdes Moraes
Presidente da
AFUPACE-Recanto Tia Marlene

_.

-_"`~^~_

l

Bruna Gabriela Moreira Mazetti
Assistente Social
CRESS n9. 49.385

Rua Dirceu Esteves Garcia, n°. 2497 - Jardim Palmeiras I - Votuporanga/SP.
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046-4039 j 3046-3248
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ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇAO
s

.--

.r

ORGAO PUBLICO: Prefeitura do Município de Cosmorama
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da 'União de Pais e Amigos
das Crianças Especiais - Recanto Tia Marlene
CNPJ: 01.053.70OI0001-07
fx

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 249? - Jardim das Palmeiras l - 15501454 - VotuporangaISP.
RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Maria de Lourdes Moraes
CPF: 888.386.688-68

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recurso monetário, para execução de

atendimento aos alunos da Educação Básica, apoiados pelo Governo Federal

ExERcicioz 2021
oaioem nos Recunsos (1)z Municipal
nocumenro

|

DATA

vieencm

"Termo de colaboração nf* 0212021
1
09.03.2021
A‹1¡tamenton°01/2021
U U ,,_W_,2_Q.o9.2o21

Adifameﬂto 11°

\

vALoR - Rs

"ši.í2.202i l O ll
31.12.2021
li

. -I

-

É

Rs 15.000,00
Rs 3.125,00

EI.-.

1.

. .

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

/“`\

NÚMERO DO

DATA PREVISTA
PARA O REPASSE

VALORES
PREVISTOS (R$}

DATA Do REPAsse:

03.05.2021

R$ 3.750,00

,__03.0s.2021

1 10000

14.00.2021

R$ 2.500,00

5 1.406.-2921

110000

R$ 2.500,00

"°°°°

Rs 1.250,00

12.07.2021

, Rs 1.250,00Í,`0:042.07.2021 ,

Documento ne *
cRÉn|To
,

V^'-°RE3 REP^85^°°s
IR”,
_
R$ 3.750,00

09.08.2021

R$ 1.250,00

00.00.2021

110000

R$ 1.250,00

14.09.2021

R$ 1.250,00

14.09.2021*

110000

R$ 1.250,00

14.10.2021

R$1.250,00

14.10.2021

17.11.2021

R$ 3.025,00

17.11.2021

"°°°°Os
11000

09.12.2021

R$ 725,00

00.12.2021

17107000* E

R$ 725,00

W21.i2.2o21

R$ 1.875,00

21.12.2021

1 10000

R$ 1.875,00

18.01.2022

R$ 1.250,00

18.01.2022

1 10000

*Fist 250.00

{A) sALoo oo Exizncico Amsmon

_

'

l

R$*1Í250.00

i

R$ 3.025,00

R$

0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, n° 2497 - Jardim Palmeira 1 - Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 - Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupacc@h0tn1ail.coni
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Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei N” 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei N°10399 de 1999
CNAS 11° 44006.0041 12/97-89
CNPJ/1vIF - 01.053.700/0001-O7
(B) REPASSES Púnucos No ExEucic|o

R$ 18.125,00

lc) RECEITAS com Aviicâçõrs ›=|NANcE1nAs nos REPASSES Púsutos

R$

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇAO DO AJUSTE (3)

R$
0.00
R$518.141,32

{E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

16,32

IIIR$ o,oo

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

R$18.141,32

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

(1) Verba: Federal. Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

f¬«

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Fraterna da União de Pais

e Amigos das Crianças Especiais - Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo
detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercíciol2021 bem como as despesas a
pagar no exercicio seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDA5 NO EXERCÍCIO
1 ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual
DESPESAS

cATEeoR|A ou
Frmxuonne DA
oeseesn ra)

Despesas

I

Despesas

oeseesixs
cgwfëâg-ãâ°^S
coNTAe|uzAr_ms oEs|=esAs
T°T^l' PAGA
EE I coNTAe|r.|zAoAs~~
los NESTE
coNTAB||.|zAoAs
ExERc|c|o.
NESTE Exeacício li
NEsTE exencício ^II"¡I;EEg¶¡REs E I E PAeAs NEsTE I "ESTE ExEE°*°Iâ
PAGAR Em
(Rs)
'°^ III. ESTE
ExERcic1o(Rs)
z
IREI
Exeactcios
exERc(|É:)|o(R$)
m
(J=|-|+|)
\ sEGu¡NTEs¡R$)
I

Recursos humanos (5)
1,;-\

I
I

R$ 16.939,28

R$ 0,00

R$ 16.939,28

R$ 16.939,28

Rs 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

E5 °'°°

R$ 0 ,00

__ _

Recursos humanos (6):
Medicamentos

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

Rs 0,00

R$ 0,00

I Gêneros alimentícios

Rs 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R5 °'°°

R$ 0.00

R$ 1.202,04

R$ 1.202,04

I Outros materiais de

consumo

R$1.202,04

_ _

I

¿`

R$ 0,00

Rs 0,00

I Material médico e
hosﬁtalar C)
I_

Rs o,oo

Rs o,oo

R$ 0,00

I

Rs 0,00

`

R$ 0,00

Serviços médicos (") I

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R5 °'°°

R$ 0,00

Outros serviços de

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0.00

R5 °'°°

Rs o,oo

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,90

RS 0,00

R$ 0.00
_ _
_..

R$ 0.00

R$ 0.00

R5 °*°°

Utilidades públicas (7)

R$ 0.00

R5» 0,00

R$ 0,00

Rs o,oo

,,

Rs 0,00

Combustível

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R5 °'°°

I

Rs 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Rs °'°°

I

Rs o no

terceiros

__

I

Locação de imóveis

Locações diversas

Bens e materiais
_permanentes

`
I

R$ 0.00

I

Rs o oo

Rua: Dirceu Esteves Garcia, 11° 2497 - Jardim Palmeira I - Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 - Fone: (17) 3046-3248/ (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail;c
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Obras

rf Í 7

I

R$ 0.00

W R$ 0,00

Despesas ﬁnanceiras
bancárias

R
$ 0'00

Rs cmo

Outras despesas

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

R$ 18.141,32

I

as i1,oo
|

4_

Rs o ou

R5 °'°°

R$ 0,00

Rs o.oo

R5 °'°°
*Rs o,oo

Rs 0,00

R$ 0,00
I

R$123.141,32

I

R$18.141,32

R$ 0,00
I

R$ 0.00

1
i

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e beneficios.

/'--A

I

(6) Autônomos e pessoa jurídica.
I
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone E internet.
(8) No rol exempliﬁcativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classiticados
contabllmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa
por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM
EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim
sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da area da Saúde.

I

DEMONSTRATIVO DO SALDO FÍNANCEIRO DO EXERCÍCIO

Rs 1s.141,s2

(G) TQTAL De Recuasos o|sPoNívEL No ExERcIc|Io

Rs 1s.1E41,32

(J) oes|=EsAs PAG/às No exencício (H+|)
(K) REcuRso Púeuco NÃO APLICADO [E _ (J _- i=)1

R$ 0,00

Tas 0,00

(L) vAr.oR oevotvioo Ao ÓRGÃO Puauco
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇAO NO EXERICÍCIO SEGUINTE (K - I.)

Ú,

I

Declaro(amos), na qualidade dIe responsável(¡s) pela entidade supra epigrafada,
/-`

sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos
recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado,
proposto ao Órgão Público Parceiro. I
Votuporanga, 20 de janeiro de 2022.
|\
__/

Maria de Lounge
President
\

/

raés
.

/
U

Rua: Dirceu Este\IfesI Garcial n° 2497 Á Jardim Palmeira I Ç Votuporanga/SP E
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PARECER CONCLUSIVO ANUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES
Senhor Prefeito:
Enrcumprimento a Portaria n°. 6.679/2.021, que fomos nomeados para procedermos à análise, verificação e
exame da PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, apresentada pela Associação Fratemidade da União de Pais e Amigos das
Crianças Especiais, inscrita com o CNPJ 01.053.700/0001-07 e CNAS 44006004112/97-89, com sede na Rua Dirceu Esteves
Garcia, 2497 - Jardim Palmeira I - Votuporanga-SP - CEP 15.501-454 - Fone (17) 3046-3248/992790662 - e-mail:

afupace@hotmail.com -www.recantotiamarlene.org, representada pela presidente Maria de Lourdes Moraes CPF n°
888.386.688-68, a entidade devidamente legalizada junto a Prefeitura Municipal de Cosmorama, reconhecida de utilidade
pública, referente à subvenção recebida em 2.021 em conformidade com as instruções n°. 01/2.020, artigo 200 que:
I) Data do recebimento da Prestação de Contas: 03.02.2.022, não existindo sanção a entidade beneficiada;
II) Data da Prestação de Contas: 20.01.2.021 e dos repasses concedidos 03/05/2.021, 14/06/2.021, 12/07/2.021, 09/08/'2.021,
13/09/2.021, 13/10/2.021, 16/11/2.021, 08/12/2.021, 20/12/2.021, 30/12/2.021;
III) Valores Repassados e comprovados: R$ 18.125,00 em conformidade com os empenhos globais 02398, 07800 e 07910 as
notas de empenho 02398/001 de 03/05/2.021 (R$ 3.750,00), 02398/002 de 14/06/2.021 (R$ 2.500,00) , 02398/003 de
12/O7/2.021 (R$ 1.250,00), 0398/004 de 09/08/2.021 (R$ 1250,00), 02398/005 de 13/09/2.021 (R$ 1.250,00), 02398/006 de
13/10/2.021 (R$ 1.250,00), 02398/007 de 16/11/2.021 (R$ 3.025,00), 02398/008 de 08/12/2.021 (R$ 725,00), 07910/001 de
20/12/2.021 (R$ 1.875,00), 07800/001 de 30/12/2.021 (R$ 1.250,00) efetuados por este Município na fonte de recurso 01,
havendo rendimentos financeiros R$ 16,32, totalizado R$ 18.141,32 e não ocorreu devolução e, verificando a prestação de
contas apresentada pela entidade constatando a regularidade do recolhimento dos encargos sociais;
IV) Associação Fraternidade da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais está em regular funcionamento;
V) A finalidade estatutária da entidade é atender, defender e garantir os direitos da criança, adolescente, jovem e adulto
autista, ou com deficiência intelectual e múltipla, viabilizando a promoção da assistência social, através de ações
socioassistenciais dentro da Proteção Social Especial na média complexidade, da educação, da cultura e da saúde, prestando
serviços gratuitos e permanentes;
VI) Os recursos foram aplicados em despesas de custeio, havendo economicidade dos resultados alcançados de acordo com as
metas determinadas na LDO e no PPA;
VII) Foram cumpridos os objetivos da Lei autorizadora, estando em conformidade com a lei que rege esta matéria;
VIII) Houve regularidade dos gastos efetuados pela entidade e a sua perfeita contabilização de acordo com 0 Atestado de
Controle Interno a servidora Daiane Cambraes da Rocha Garcia CPF n° 367.850.708-56;
IX) Houve confomiidade dos gastos às normas gerais definidos na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;
XI) As copias dos documentos de despesas estão devidamente comprovadas com as originais e identificadas de acordo com
tipo de repasse e 0 órgão repassador e o respectivo plano de trabalho e de metas e;
XII) A entidade atendeu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economícidade;
XIII) As atividades desenvolvidas com os recursos e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas e os
resultados alcançados.
'
XIV) Visita em loco realizada em 28/12/2.021, relatório anexado na prestação de contas.
O nosso parecer e' que: “ATESTAMOS A APROVAÇÃO DA MESMA, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO”.
Prefeitura Municipal de Cosmorama, aos 15 de Fevereiro de 2.022.
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jânilos carga FACETO
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Dir, or dx Departa -nto de Compras
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' `

,LUCAS nENRIQUzi§_ivioTA siQUEiRA

,f chefe de siàsr de \f¡g¡iânziz. sanitária
' HELIO €Esi§\MA'cHADO
Contador' 1SP-246712/O-0

Pronunciamento Conclusivo:
._ W
De conformidade com 0 parecer da Comissão, fica aprovada a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO Exercício de 2.021,
Associação Fraternidade da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais.
Prefeitura Municipal de Cosmorama, aos 15 de Fevereiro de 2.022.
`
LUIS FERNANDO GONÇALVEÉS
Prefeito Municipal
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DAIANE CA:ivrBRKÉsUA~-RUCHÃ GARCIA
_ Q
Controle Interno
'

LUIZ HENRIQUE MACHADO
Diretor do Departamento do Bem Estar Social
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,._-__

ANA ARJA PAGÍÍARIANI
residente C . M .A. S
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