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PLANO DE TRABALHO (Janeiro a Dezembro de 2019)  

1. DADOS CADASTRAIS  

Razão Social  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS 

Nome Fantasia  APACE 

CNPJ:  01.756.025/0001-82 Data da abertura CNPJ: 07/02/1997 

  

Atividade Econômica Principal (cartão CNPJ) 94-30-8-00 - Atividades de associações de defesa 
de direitos sociais 

Atividade Econômica Secundária (cartão CNPJ) 94-93-6-00 - Atividades de organizações 
associativas ligadas a cultura e a arte 

94-99-5-00 - Atividades associativas não 
especificadas anteriormente 

  

Endereço: Rua Íris n° 35 - Jardim São José 

 

Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18133-265 Telefone: 11- 4712-8760 

    

E-mail: apacesr@yahoo.com.br 

 

Código CRCE: 

1513/2013 

Nº Inscrição CMAS: 
14  

(Validade por tempo 
indeterminado) 

Nº Inscrição 
CMDCA: 14 

 Validade: Abril de 
2019 

 

    

Conta-Corrente Banco Agência Praça Pagamento Repasse 

36.670-6 Banco do Brasil 523-1 São Roque - SP Municipal 

2. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL 

mailto:apacesr@yahoo.com.br
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Nome do Representante Legal:  José Luiz Allegretti Cargo:  Presidente 

  

RG 5583814-5 Órgão Expedidor: SSP-SP CPF 265.642.038-53 

   

Endereço Residencial: Estrada da Serrinha, 120 

 

Cidade: São Roque UF SP CEP 18133-265 

   

E-mail : jose.allegretti@latexsr.com.br Telefone: 11 99448-0036 

 

3. DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL  

Nome do Representante Legal ; Daniela Crescenzi Cargo: Coordenadora 

  

RG-28.653.868-4 Órgão Expedidor SSP-SP CPF 268.077.418-39 

   

Endereço Residencial: Avenida 3 de Maio, 1145- Casa 06-  Jardim Maria Trindade 

 

Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18133-445 

   

E-mail: danycrescenzi@yahoo.com.br Telefone (11) 95322-0605 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

De acordo com Art. 3º, paragrafo Único do estatuto, O objetivo da APACE – São Roque-
SP, é cuidar dos problemas relacionados com o Deficiente Físico e/ou com Distúrbios 
Emocionais Múltiplos, promovendo em favor do seu bem estar, proteção e ajustamento onde 
quer que ele se encontre, propugnando pela aplicação dos princípios contidos na Declaração 
dos Direitos da Pessoa Deficiente Física, aprovados em Assembleia Geral das Nações 
Unidas – ONU em vinte de dezembro/1971. 

mailto:danycrescenzi@yahoo.com.br
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A APACE, no desenvolvimento de suas atividades, prestará serviços gratuitos, não 
fazendo distinção de raça, cor, condição sociais, credo político ou religioso, aos seus 
assistidos. 

Para prestar assistência a pessoas com deficiências múltiplas, está instalada em sede 
própria com infraestrutura adequada. 

Possui uma Diretoria voluntária composta por 15 (quinze) membros e conta com o apoio 
de pessoas simpatizantes da comunidade.  

A APACE tem capacidade de atendimento para até 100 (cem) crianças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
do município de São Roque-SP. Contamos com atendimento terapêutico e de cuidados à 
pessoas com deficiências múltiplas (físicas e neurológicas). Na clínica contamos com 
atendimentos individuais (em salas distintas e equipadas) em Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, Psicologia e Hidroterapia. Contamos também com 4 (quatro) salas de 
estimulação, sendo 2 (duas) salas no período da manhã e 2(duas) salas no período da tarde. 
Cada sala possui 2 (dois) cuidadores em saúde. Também possui um salão de eventos que é 
utilizado pelos atendidos em datas comemorativas entre outros eventos beneficentes. 

 

5. BREVE HISTÓRICO DA APACE 

 

A Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais (APACE), fundada em 17 de 
Dezembro de 1996, em São Roque é uma entidade sem fins lucrativos, declarada no 
Município como utilidade pública pela lei 2362, de 23 de Abril de 1997, da Prefeitura da 
Estância Turística de São Roque, no Estado como utilidade pública pela Lei nº 11.713 de 24 
de Maio de 2004, pelo governo do Estado de São Paulo, e inscrita no CNPJ/MF- sob nº 
01.756.025/0001-82. 

A história da entidade começou com a mobilização de alguns pais de crianças com 
deficiências múltiplas, que decidiram se unir para superar as muitas dificuldades desta 
situação. 

A Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais ampliou suas propostas e entrou 
na luta pelos deficientes carentes que não tinham acesso aos cuidados médicos e 
terapêuticos. No decorrer destes anos, foram organizados manifestações, eventos e mutirões 
para oferecer algo significativo para cada criança assistida pela APACE. 

Aos poucos a entidade foi despertando na sociedade a importância da causa, 
conseguindo respeito pelo trabalho e dedicação empenhados. As contribuições dos 
associados e de colaboradores foram motivando a diretoria da entidade a galgar mais 
degraus e planejar uma estrutura que já se fazia necessária. 

Em abril de 1998, a entidade elaborou um PLANO DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS, um estudo do que seria ideal para melhorar e ampliar a 
condição de assistência. O ritmo de atuação aumentou e com ele vieram mais eventos e 
mais associados.  

Até que em Maio de 1999 iniciamos os trabalhos terapêuticos em uma sede adaptada, 
um dos passos mais importantes. 
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Aos poucos e com humildade, a APACE foi conseguindo atingir suas metas e se 
enchendo de energia para fazer algo por pessoas que infelizmente não recebem a ajuda e 
atenção necessárias. 

Até que em 12 de Outubro de 2005, foi inaugurada a Sede própria, cujo nome, que em 
homenagem póstuma a uma de nossas crianças, ficou sendo: CLÍNICA DE REABILITAÇÃO 
E NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL “FERNANDO AUGUSTO PALÁCIO PONTES”, 
podendo assim fornecer um trabalho digno às nossas crianças. 
 

6. JUSTIFICATIVA 

Frente aos direitos de pessoas com necessidades especiais, garantidos pela Constituição 

no Artigo 203, Seção IV, tendo em vista a necessidade de orientação das famílias 

desestruturadas com o impacto do advento de uma “deficiência” e a escassez de serviços de 

atendimento para pessoas com necessidades especiais múltiplas, a Associação de Pais e 

Amigos das Crianças Especiais – APACE criou o projeto, visando apoiar as famílias e ajudá-

las no processo de habilitação, tratamento terapêutico e cuidado, proporcionando assim a 

inclusão social do “deficiente”. 

7. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Período de Execução: 12 (doze) meses; 

Inicio: 01/01/2019 

Término: 31/12/2019 

 

 Objetivo Geral:  
 

Oferecer atendimento terapêutico e de cuidados gratuito à pessoas com deficiências 
múltiplas de baixa renda, a fim de promover o bem estar e melhoria da qualidade de vida das 
mesmas e das famílias assistidas, visando também a inclusão social.  
 

 Objetivo Específico:  

 

- Atendimento Fisioterápico (em sala, com aparelhos específicos); 

- Atendimento Psicológico (às crianças e suas famílias); 

- Atendimento em Terapia Ocupacional (em sala, com aparelhos específicos); 

- Atendimento em Fonoaudiologia (em sala adequada); 

- Atendimento em Hidroterapia (em local coberto com piscina aquecida e com elevador 

para acesso ao meio aquático); 

- Atendimento de estimulação em grupo (em salas adequadas). 
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 Metodologia 

 
  Atendimento da Clínica de Reabilitação “Fernando Augusto Palácio Pontes” 

 

Na Clínica de Reabilitação, “Fernando Augusto Palácio Pontes”, contamos com 

os seguintes profissionais, que também dão suporte ao núcleo de educação especial: 03 

(três) fisioterapeutas; 01 (um) psicólogo; 01 (um) terapeuta ocupacional; 01 (um) 

fonoaudiólogo, 01 (uma) Coordenadora.  

A coordenação da Clínica de Reabilitação e do Núcleo de Educação Especial é feita 

por uma profissional formada em Terapia Ocupacional. 

 

Atendimento Fisioterápico, executado por duas profissionais, com carga horária de 22 e 08 

horas semanais, com utilização de aparelhos específicos para cada tipo de síndrome. 

Objetivo: A Fisioterapia tem o intuito de desenvolver, manter e restaurar o movimento 

e a capacidade funcional, quando estes estão ameaçados pelo processo de envelhecimento, 

por lesão ou doença. Visa identificar e maximizar o potencial para os movimentos através de 

objetivos e técnicas terapêuticas com conhecimentos e habilidades que lhes são próprias, 

num contexto de promoção, prevenção, cura e reabilitação. 

 

Atendimento Psicológico, executado por uma profissional, com carga horária de 28 horas 

semanais, em sessões de 30 minutos para cada criança.             

Objetivo: Quando a família chega na entidade e passa por um processo de 

avaliação e triagem, a terapeuta faz o primeiro contato acolhendo a criança e seus 

responsáveis, onde então, faz o encaminhamento para os especialistas, iniciando-se assim 

o tratamento. A família e a criança recebem assistência e acompanhamento psicológico 

sempre que se faz necessário. 

 

Atendimento Fonoaudiológico, executado por uma profissional, com carga horária de 17 

horas semanais, em sessões de 30 minutos para cada criança. 

Objetivo: É a área da saúde que tem como objetivo tratar os distúrbios da 

comunicação oral e escrita que podem aparecer devido a problemas neurológicos ou 

físicos. É responsável também pelo tratamento de alterações da motricidade oral que são 

relacionados às funções de respiração, mastigação e deglutição, além do 

aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.  
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Atendimento em Terapia Ocupacional, executado uma profissional com carga horária de 

30 horas semanais, com sessões de 30 minutos para cada criança.  

Objetivo: O objetivo da Terapia Ocupacional é estimular a criança em suas 

atividades do cotidiano, treinando habilidades de coordenação motora e estimulação visual, 

visando sua independência. As atividades lúdicas são muito utilizadas pelo terapeuta, pois 

a criança é estimulada e aprende através do brincar. Utiliza-se na Terapia Ocupacional 

a técnica de integração sensorial que estimula as funções sensoriais e vestibulares do 

desenvolvimento infantil. 

 

Atendimento em Hidroterapia, executado por duas profissionais, com carga horária de 30 e 

8 horas semanais, em sessões de 30 minutos para cada criança.  

Objetivo: A Hidroterapia atua na reabilitação física, associando o relaxamento global 

com a facilitação de movimentos, devido à água aquecida que oferece a experiência de 

encontrar o corpo em movimentos que não são possíveis de serem realizados no solo. O 

prazer oferecido pela água, tem se mostrado fator de motivação, o que é fundamental para 

a obtenção de resultados.  

 

  Atendimento de estimulação em grupo  

 

            Tem como objetivo dar assistência e cuidado especializado às pessoas com 

deficiências múltiplas (físicas e neurológicas). Temos como objetivo principal oferecer 

atendimento especializado, organizando e elaborando recursos para a participação efetiva do 

atendido no ambiente em que está incluído, trabalhando com atividades significativas 

capazes de promover o desenvolvimento e participação nas atividades de vida diária, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida.  

 A pessoa com deficiência tem acesso a um espaço físico adequado sem barreiras 

arquitetônicas na instituição e em sala. 

 Cada sala é estruturada com um cuidador em saúde com prévia experiência e um 

auxiliar de cuidador, tendo um número reduzido de pessoas por sala, com o objetivo de 

oferecer uma adequada atenção a cada atendido. Contamos com 08 (oito) cuidadores que 

trabalham 4 (quatro) horas diárias cada uma. Também, oferecemos um lanche para o 

atendido. 

 

 

Salas de Estimulação 

Salas I, II , III, IV 



 
 Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais 

 
R. Iris, n.º  35 – Jardim São José -   São Roque/SP. 

CEP: 18.133-265 – CNPJ: 01.756.025/0001-82  
IE: Isento- Fone: (11) 4712-8760 / 4712-4660 

                              E-mail- apacesr@yahoo.com.br 
                              Site: www.apace.org.br 

 

7 

 

As salas de estimulação são destinadas a pessoas com deficiências múltiplas (físicas e 

neurológicas). São mescladas com atendidos que possuem desde deficiência mental e/ou 

física moderada até as mais graves. Dispomos de 2 (duas) salas no período da manhã e 2 

(duas) salas no período da tarde. Os atendidos são estimulados individualmente dependendo 

da capacidade motora e/ou cognitiva. Entendemos que as salas mescladas são importantes 

para o desenvolvimento integral de todos os atendidos devido troca de experiências daquele 

que possui um melhor potencial e outro com menor potencial. 

Estas salas são equipadas com materiais ricos em estímulos visuais, auditivos e 

sensoriais. A cuidadora e sua auxiliar são orientadas pelas terapeutas para o manuseio, 

mudanças posturais, posicionamentos, alimentação e estímulos adequados. Tem-se também 

como objetivo trabalhar independência nas AVD’s (atividades de vida diária). 

 Uma vez por semana é realizada a atividade de Recreação Aquática na sala de 

Hidroterapia com a participação dos atendidos que não frequentam a hidroterapia.  

No decorrer do ano, realizamos atividades de datas comemorativas como: Festa de 

Carnaval, Festa da Páscoa, Comemoração do Dia das mães, Festa Junina, Festa do Dia das 

Crianças, Halloween e Festa de Natal, entre outros (todos esses eventos são realizados no 

Salão de Eventos da instituição). Também realizamos passeios para o Zoológico, Ski 

Montain Park, feira livre, caminhadas pelo bairro, entre outros. Essas festas e passeios 

proporcionam o desenvolvimento biopsicossocial dos atendidos. 

Trabalhamos de maneira multidisciplinar (Terapeuta X Cuidador), os terapeutas, tendo 

uma compreensão abrangente da deficiência desenvolvem um importante papel juntamente 

com o cuidador na intervenção direcionada dentro das salas de estimulação. 

 

- Auxílio no preparo do cuidador;  

- Informações sobre as patologias; 

- Prognóstico; 

- Orientação sobre as reais dificuldades e capacidades de cada atendido 

- Adaptação do ambiente, mobiliário e equipamentos;  

- Treino de AVD’s (atividades de vida diária); 

- Preparo dos atendidos; 

- Adaptação de atividades; 

- Suporte e orientação psicológica para os pais dos pacientes atendidos; 

- Suporte e orientações psicológicas aos professores e auxiliares 

 

 

 Meta(s) a ser(em) atingidas 
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Realizar atendimento para até 100 crianças, sendo: 

 

- Clínica : aproximadamente 500 atendimentos terapêuticos (mensal) 

- Salas de estimulação: aproximadamente 40 pessoas. (anual) 

 

1. Desenvolver as atividades e possuir condições de atendimento para aproximadamente 
100 (cem) crianças e adolescentes com deficiências múltiplas e seus familiares; 

2. O atendimento será realizado por uma equipe técnica que trabalhará de forma 
multidisciplinar integrada, mediante tratamento clínico especializado em fisioterapia, 
terapia ocupacional, fonoaudiologia, hidroterapia, psicologia, e estimulação em grupo 
para crianças e adolescentes com necessidades especiais; Nas salas de estimulação 
teremos (2) dois cuidadores em cada sala. 

3. Viabilizar o acesso da população usuária aos serviços oferecidos e ao conteúdo da 
proposta de trabalho, garantindo atendimento de qualidade a quem dele se beneficiar;  

4. Manter quadro de pessoal compatível, de forma a dar plenas condições de realização 
do objeto de parceria; 

5. Oferecer capacidade de instalação; Os atendimentos terapêuticos deverão ser 
individuais com salas de terapia para cada especialidade. Os atendimentos em sala de 
estimulação deverão ser em grupo com um número reduzido de alunos em cada sala. 

6. Responsabilizar-se pelas despesas de manutenção das instalações e equipamentos 
inerentes a execução do objeto do Termo de Colaboração, inclusive pagamento de 
pessoal, encargos trabalhistas, tributários e previdenciários; 

7. Apresentar mensalmente relatório com nomes e endereços das pessoas atendidas; 

8. Permitir o acompanhamento e/ou vistoria das instalações, das atividades e dos 
atendimentos por servidores municipais ou pessoas indicadas pela Prefeitura; 

9. Apresentar mensalmente informações e relatórios de prestação de contas relacionados 
à execução do objeto do Termo de Colaboração; 

10. Acompanhamento familiar por meio da identificação do membro familiar que será 
atendido e inclusão nos serviços e atendimentos de modo individual; 

11. Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, 
seus cuidadores e sua família; 

12. Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 
direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 
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13. Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo sua sobrecarga de trabalho, 
mediante métodos de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não 
somente os cuidados de manutenção; 

14. Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 
prestação de cuidados permanentes/prolongados. 

 

 Atividade:  

 

- Atividades terapêuticas distintas (Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, 
Psicologia e Fonoaudiologia). 

 

- Atividades diversas realizadas em sala de estimulação. 

 

Nossa equipe de terapeutas e cuidadores trabalha em prol do bem estar da criança 
oferecendo-lhe melhor qualidade de vida. Nossa entidade apresenta diferencial na qualidade 
e no grau de compreensão que se tem atualmente sobre atendimento especializado á 
pessoas com deficiências múltiplas (físicas e neurológicas). 

 

 Público Alvo: pessoas com deficiências múltiplas (físicas e neurológicas) moradores 
do Município de São Roque – SP. 

 

 Descrição: atendimento em regime de abertura de vaga, por alta, transferência, 
mudança de domicílios (município) e /ou óbito, promovendo cuidados, estimulação 
física e cognitiva, bem como inclusão social. 

 

 Participação do Público Alvo:  
 

- Os atendimentos terapêuticos são realizados individualmente em salas adequadas para 
cada especialidade. Tem duração de 30 (trinta) minutos cada. São realizadas reuniões 
semanais de equipe técnica para monitoramento e avaliação dos atendidos. 

- Os atendimentos em grupo são de 4 (quatro) horas diárias (período matutino ou 
vespertino). São realizadas reuniões semanais com a equipe de cuidadores para 
monitoramento e avaliação. 

 

 Materiais Utilizados:  
 



 
 Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais 

 
R. Iris, n.º  35 – Jardim São José -   São Roque/SP. 

CEP: 18.133-265 – CNPJ: 01.756.025/0001-82  
IE: Isento- Fone: (11) 4712-8760 / 4712-4660 

                              E-mail- apacesr@yahoo.com.br 
                              Site: www.apace.org.br 

 

10 

 

- Clínica de Reabilitação: espelho, mesa, cadeira, tablado, espaldarte, maca ortostática, 
equipamento de marcha suspensa, bolas bobath, rolos, cunhas, cavalo e prancha de 
equilíbrio, equipamentos de piscina como: coletes, espaguetes, cesta de basquete flutuante, 
brinquedos plásticos e pedagógicos, materiais para estimulação tátil, visual e auditiva, entre 
outros.  

- Salas de estimulação: espelho, mesas, cadeiras, diversos tipos de papéis, caneta, 
materiais para estimulação tátil, visual, auditiva, materiais recicláveis, entre outros. 

 

 Periodicidade da Execução: Os tratamentos terapêuticos são realizados 1 (uma) 
vez/semana  com 30( trinta) minutos de duração cada. O atendimento nas salas de 
estimulação é realizado de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 (4 
horas no período matutino ou 4 horas no período vespertino). 

Obs. A instituição fecha no período de férias sendo 10 dias no mês de Julho e 20 dias 
nos meses de Dezembro / Janeiro 

 

 Monitoramento: O monitoramento é realizado de forma contínua, sendo que são 
executadas reuniões de equipe técnica semanais, análise de relatórios realizados 
semestralmente, bem como análise de atendimento. O monitoramento se mostra 
como instrumental importante, uma vez que trará dados relevantes para o bom 
andamento das ações propostas.  

 

 Profissionais responsáveis: Secretária, Coordenador, Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Cuidador em Saúde. 

 

8. PLANO DE APLICAÇÃO 
 

8.1- Recursos Humanos 

 

Aplicação das despesas 

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2019 

Valores (R$) 

Anual 

Origem dos Recursos: 

M                   Municipal 

1. Pessoal/ Encargos 

Item         Função 
     C/H 
Semanais 

Qtdd. 
Valor Bruto 

Mês 
Valor Total 

  12 meses 

01 Secretaria 40 1 1.602,00 19.224,00 

02 Coordenadora  40 1 4.274,00 51.288,00 

03 Fisioterapeuta (A) 30 1 2.473,00 29.676,00 

04 Fisioterapeuta (B) 30 1 2.473,00 29.676,00 

05 Fisioterapeuta (C) 08 1 659,00 7.908,00 
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06 Psicóloga 28 1 2.308,00 27.696,00 

07 Terapeuta Ocupacional 30 1 2.473,00 29.676,00 

08 Cuidador em saúde (A) 20 5 8.444,00 101.328,00 

09 Cuidador em Saúde (B) 20 3 4.035,00 48.420,00 

10 Auxiliar de Serviços Gerais (A) 40 1 1.366,00 16.392,00 

11 Auxiliar de Serviços Gerais (B) 40 1 1.345,00 16.140,00 

17 Férias - 17 - 40.888,00 

18 13º Salário - 17 - 32.156,00 

19 FGTS  - 17 2.500,00 30.000,00 

20 INSS   - 17 10.510,00 126.120,00 

21 PIS  - 17 314,00 3.768,00 

22 Vale Alimentação - 17 3.009,00 36.108,00 

TOTAL 646.464,00 

 

8.2- Outras Categorias 
 

2. Prestação de Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica  

Item Descrição CNPJ Qtdd. 
Valor  

Mês 

Valor Total 

12 meses  

01 Honorários Contábeis 07.625.241/0001-75 1 1.300,00 15.600,00 

02 Manutenção de Piscina 10.771.404/0001-32 1 446,00 5.352,00 

03 Segurança Predial 13.315.193/0001-11 1 142,00 1.704,00 

04 Hospedagem de Site 23.462.199/0001-75 1 160,00 1.920,00 

TOTAL 24.576,00 

 

3.  Material de consumo (alimentação/higiene/limpeza/escritório, etc.) 

Item Descrição 
Valor  

Mês 

Valor Total 

12 meses 

01 Gêneros e Alimentícios 700,00 8.400,00 

02 Material de escritório 150,00 1.800,00 

03 Materiais para Piscina 200,00 2.400,00 

04 Materiais de Higiene e Limpeza  250,00 3.000,00 

05 Materiais para Sala de Estimulação/Terapêutica 100,00 1.200,00 

06 Uniformes - 1.500,00 

07 Apólice de Seguro - 1.700,00 

08 Despesas com Passeios (excursões) - 2.000,00 

09 Materiais para Manutenção Predial - 2.000,00 
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TOTAL 24.000,00 

 

4. Utilidade Pública 

Item Descrição Unidade 
Valor 

Mês 

Valor Total 

4 meses 

01 Energia Elétrica CPLF 1.200,00 14.400,00 

02 Tarifa de Água e Esgoto SABESP 500,00 6.000,00 

03 Telefone e Internet Telefônica (VIVO) 300,00 3.600,00 

04 Gás - 80,00 960,00 

TOTAL 24.960,00 

TOTAL GERAL DE GASTOS    720.000,00 

Obs. O valor mensal apresentado será utilizado da seguinte forma: R$ 46.0000,00 ( 

Quarenta e Seis Mil Reais) com Recursos Públicos e R$ 14.0000,00 (Catorze Mil Reais ) com 

Recursos Próprios. 
 

9. CAPACIDADE  INSTALADA 

A instituição está instalada na Rua Íris n° 35- Jardim São José, em uma área de 577,50 
m² em prédio próprio com 586,19m² de área construída com total infraestrutura para pessoas 
com necessidades especiais o qual possui:  
Piso superior:  

 Secretaria: com mesas e cadeiras, 1 (um) armário de aço para materiais, 2 (dois) 
arquivos de aço, 1 (um)computador; 1 (uma) impressora 

 Sala de recepção: com 3 (três)  sofás, 1 (uma) televisão, 1 (um) bebedouro e 1(um) 
banheiro; 

 Sala de Diretoria com mesas, armário planejado, cadeiras e 1 (um) computador; 

 Tesouraria: com 1 (um) computador, 1 (um) servidor, 1 (um) arquivo de aço, mesa e 
cadeira; 

 5 (cinco) salas de atendimento terapêutico sendo elas:  Fisioterapia, Hidroterapia ( 
com dois banheiros), Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional todas com 
armários planejados e equipadas com mesas, cadeiras e materiais específicos; 

 1 (um) banheiro para funcionários. 

 

Piso inferior: 

 4 (quatro) salas  com armários planejados e equipadas com mesas e cadeiras; 

 1 (uma) sala de atendimento terapêutico equipada com tablado e armário 
planejado; 

 1 (uma) cozinha equipada com: 1 (um) armário planejado, 1 (um) armário móvel, 1 
(uma) geladeira, 1 (um) fogão industrial, mesa e cadeiras, 1 (um) micro-ondas; 
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 2 (dois) banheiros; 

 1 (uma) lavanderia com 1 (um) tanquinho; 

 1 (um)  salão de reuniões com 1 (um) banheiro; 

 2 (dois) depósitos para guardar cadeiras de rodas e outros itens. 

 

Também possui 1(um) salão de eventos situado à Rua Ricieri Santucci n° 130 (fundos 

da APACE) em uma área de 565,25 m², com uma área construída de 319,71m² 

contendo: 

 1 ( uma) cozinha equipada com 2 (dois) freezers horizontais, 1 (um) geladeira de 

bebidas, 1 (um) fogão industrial; 

 15 (quinze) jogos de mesas plásticas com 4 (quatro) cadeiras cada; 

 30 (trinta) cadeiras plásticas avulsas; 

 10 (dez) jogos de mesa de metal com 4 (quatro) cadeiras cada; 

 1 (um) banheiro masculino e 1 (um) banheiro feminino (adaptados) 

O acesso para todos os ambientes são livres de escadas e o acesso para os pisos 
superiores e inferiores é realizado através de rampas de acessibilidade.  

 

Obs. Em anexo comprovante de endereço da instituição. 

 

10. RECURSOS HUMANOS  
 

 PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

Quantidade 
FUNÇÃO FORMAÇÃO 

TIPO DE 
VÍNCULO 

CARGA 
HORÁRIA 

1 
Coordenadora 

Bacharel em Terapia 
Ocupacional 

CLT 40 horas 
semanais 

2 
Fisioterapeuta 

Bacharel em 
Fisioterapia 

CLT 30 horas 
semanais 

1 
Fisioterapeuta 

Bacharel em 
Fisioterapia 

CLT 8 horas 
semanais 

1 
Fonoaudióloga 

Bacharel em 
Fonoaudiologia 

CLT 17 horas 
semanais 

6 Cuidador em Saúde Ensino Superior CLT 20 horas 
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Completo semanais 

2 
Cuidador em Saúde 

Ensino Médio 
Completo 

CLT 20 horas 
semanais 

1 
Psicóloga 

Bacharel em 
Psicologia 

CLT 28 horas 
semanais 

1 
Secretária 

Ensino médio 
completo 

CLT 40 horas 
semanais 

1 
Serviços Gerais 

Ensino médio 
completo 

CLT 40 horas 
semanais 

1 
Serviços Gerais 

Fundamental II 
incompleto 

CLT 40 horas 
semanais 

1 Terapeuta 
Ocupacional 

Bacharel em Terapia 
Ocupacional 

CLT 30 horas 
semanais 

 

11. AÇÕES ANUAL DE ATIVIDADES  
 

Clínica de Reabilitação: 

 

Janeiro a Dezembro de 2019. 

 

A Clínica tem horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 12h00 e das 

13h30 às 17h30. 

 

O Horário de almoço é das 12h00 às 13h30. 

 

 

 

 

- Horários de atendimento: 

 

SEGUNDA- FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA- FEIRA SEXTA-FEIRA 

Atendimento em 

Psicologia: 

08h00 às 12h00 

Atendimento em 

Psicologia: 

08h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

Psicologia: 

08h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

Psicologia: 

08h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

 

________________ 
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Atendimento em 

T.Ocupacional: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

 

Atendimento em 

T.Ocupacional: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

T.Ocupacional: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

T.Ocupacional: 

8h00 às 12h00 

Atendimento em 

T.Ocupacional: 

8h00 às 10h00 

Atendimento em 

Fisioterapia: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

Fisioterapia: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

Fisioterapia: 

8h00 às 12h00 

 

Atendimento em 

Fisioterapia: 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às15h30 

 

_______________ 

Atendimento em 

Hidroterapia 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h00 

Atendimento em 

Hidroterapia 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h30 

Atendimento em 

Hidroterapia 

______________ 

 

Atendimento em 

Hidroterapia 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às16h00 

Atendimento em 

Hidroterapia 

8h00 às 12h00 e 

13h30 às17h00 

 

OBS..  

- Ás terças feiras são realizadas reuniões de equipe terapêutica das 11h30 às 12h00.  

- Os atendimentos são individuais e com duração de 30 minutos para cada 

especialidade. 

- Em Dezembro os pacientes recebem sacolas de Natal de padrinhos da comunidade. 

Salas de Estimulação: 

 

Janeiro a Dezembro de 2019 

 

As salas de estimulação tem horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 

12h00 e das 13h30 às 17h30. 

O Horário de almoço é das 12h00 às 13h30. 
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 São realizadas: 

 

 Atividades em sala que promovam a qualidade de vida: treino de AVDs, estimulação 
tátil, auditiva e visual; brincadeiras que estimulem a percepção, atenção, 
concentração; dia da beleza- corte das unhas, manicure e pedicure,etc.  

 

 Troca de fraldas, administração de alimentação e posicionamento aos atendidos que 
não possuem cognitivo e/ou motor preservados. 

 

 

 Todas às quintas-feiras será realizada a atividade de Recreação Aquática com os 
atendidos que não frequentam a Hidroterapia. Essa atividade tem a participação da 
Fisioterapeuta e do Cuidador em Saúde. 
 

- Datas Comemorativas: Carnaval; Páscoa; Dia Internacional da Mulher; Dia das mães; 

Festa Junina; Atividades relacionadas com a Independência do Brasil; Festa do dia das 

Crianças - no Salão de Eventos; Halloween; Festa de Natal – no salão de Eventos da 

instituição (nessa festa os atendidos recebem a sacola de Natal oferecida pelos padrinhos da 

comunidade e entregue pelo Papai Noel); Aniversariantes do mês. 

 

 Passeios: 
 

- Caminhadas pelo bairro; 

 

- Ski Mountain Park, zoológico, feira livre, festa de aniversário da cidade, entre outros; 

 

 Reuniões de Pais ou responsáveis (semestral) e quando necessário. 
. 

OBS.. Às sextas feiras são realizadas reuniões com os cuidadores das 17h00 às 

17h30. 

Os atendimentos são em grupo, divididos por salas e com duração de 4 horas no 

período da manhã e 4 horas no período da tarde. 

12. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL (em anexo) 
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13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Meta 1  Mês  TOTAL P/ 12 MESES 

 

Municipal 

 

R$ 46.000,00 

 

R$ 552.000,00 

 

14. DECLARAÇÃO 

 
Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para os devidos fins 
que: 

 
- A entidade proponente não está impedida de participar do presente Chamamento 

Público e que não se encontra inserida em nenhuma das vedações dispostas no art. 39 
a 41 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

 
- A entidade proponente não dispõe em seu quadro diretivo de agentes políticos de 

Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros 
ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

 
- Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC proponente, 

com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros 
ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

 
Pede deferimento. 
 

 
 

Daniela Crescenzi 
Coordenadora 

 
Responsável Técnico (a) pela 

elaboração do Projeto 
 

 
 

José Luiz Allegretti 
Presidente 

 
Representante Legal 

 
São Roque, 05 de Dezembro de 2018. 

 

 

 


