PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/07/2021 à 26/07/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente Comunidade de
Amor Rainha da Paz
Endereço: Estrada Ecoturistica do Suru, 1.833 Suru –
Cidade: Santana de Parnaíba / SP
CEP: 06509-001
Telefone: 11 4154-5060 / 11 4154-1193
Correio Eletrônico: adm@abcrainhadapaz.org.br
Home Page: www.abcrainhadapaz.org.br
Número de inscrição no CMAS: Nº 07
Número de registro no CMDCA: Nº 07
Número de inscrição no Conselho Nacional de Assistência Social: Concluído
17/11/2017
CEBAS: (número do processo que concedeu o último registro e validade). Nº
235874.0013054/2020 de
22/12/2020 a 21/12/2023.
Conta Corrente 1596-2
Banco (Instituição financeira Pública): 001
Agência: 33.053

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL
Nome do Presidente: Walter Barana Nicolosi
Nº RG.: 4566793-7 Órgão Expedidor: SSP
CPF:. 906.533.198-00

1.3. Vigência do mandato da diretoria atual
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De 31/01/2021 até 30/01/2025.

1.4. CNPJ: 04.711.046/0001-70 Data de Inscrição no CNPJ 03/09/2001

1.5. Áreas das atividades preponderante e secundária, de acordo com os artigos
1º e 2º da Lei Federal nº12.101, de 27/11/2009.

1.5.1. Área da atividade preponderante:
( x) Área de Assistência Social
( ) Área de Saúde
( ) Área de Educação

1.5.2. Área da atividade secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1)
( ) Área de Assistência Social
( x ) Área de Saúde
( ) Área de Educação

1.6. NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
De acordo com o artigo 3º da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007 e
Resolução
CNAS nº 16 de 05/05/2010 - artigo 2, incisos I, II, III. (Pode assinalar mais de 1)

( x) De atendimento
( ) De assessoramento
( ) De defesa e garantia de direitos.

1.7. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de
novembro de2009, pela Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei
Federal 13.019 de 31/07/2014 e suas alterações.
(x ) Sim ( ) Não ( ) Em adequação
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1.5.5. APRESENTAÇÃO
A Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz foi
criada em 2001, teve seu foco inicial no acolhimento, através da alimentação
das crianças, adolescentes e suas famílias, além da orientação sobre cuidados
básicos de higiene. Com o tempo, a responsabilidade foi crescendo e
apareceram novas necessidades. Assim, muitos voluntários interessados em
ajudar a causa começaram a colaborar e com o apoio da Paróquia Bom Pastor
a sede foi construída gradativamente e se transformando no espaço atual.
A Rainha da Paz é uma Organização da Sociedade Civil sem fins
lucrativos e tem como missão acolher, reabilitar, melhorando a qualidade de
vida, resgatando a cidadania e a dignidade de pessoas com deficiência e de
suas famílias através de tratamento e acompanhamento nas diversas áreas
terapêuticas, atividades, programas sociais e oficinas dirigidas.
Todo serviço oferecido na Organização é gratuito, sendo garantido o
atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social que tiveram suas
limitações agravadas por violações de direitos, como isolamento, confinamento,
atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados adequados por
parte do cuidador, entre outras situações que aumentam a dependência e
comprometem o desenvolvimento da autonomia.
Conforme preconiza o artigo 203 da Constituição de Federal 1988 “ A
assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social” e descreve no inciso IV do mesmo artigo
“A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária.”
A Rainha da Paz, também rege suas ações em conformidade com o
Estatuo da Pessoa com Deficiência que declara em seu artigo 1º “Assegurar e
a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania” e pelo ECA: “É assegurado atendimento integral à saúde da
criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde,
garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
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proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185/2005) §
1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento
especializado.” (Capitulo I Art. 11).
As atividades desenvolvidas na Organização contam com uma equipe
multidisciplinar composta com profissionais que atuam nas diversas frentes de
serviço, como terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
serviço

social,

nutrição,

odontologia,

apoio

pedagógico,

informática,

hipoterapia, odontologia, musicalização, recreação e enfermagem. As famílias,
tem acesso a projetos que oferecem o fortalecimento de vinculo com a
proposta de envolvimento entre família e Organização, estimulando a parceria
para atingirmos objetivos positivos quanto ao desenvolvimento dos usuários
e sensibilização para que família acredite e participe ativamente dos programas
propostos. Estas famílias recebem ainda, auxilio emergência social.
Atualmente a Rainha da Paz acompanha usuários de 18 municípios
(Araçariguama, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das
Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira e Mairinque,
Osasco, Pirapora de Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, São Roque,
Vargem Grande Paulista). Atendendo cerca de 400 famílias. Todos os usuários
passam por avaliação da equipe técnica que discutem juntos o melhor
acompanhamento para cada um dos usuários.
Para atender todos os usuários e famílias, a Associação Beneficente
Comunidade de Amor Rainha da Paz conta com uma rede de colaboradores
que envolve a Paróquia Bom Pastor (Alphaville/Santana de Parnaíba),
Empresas atuantes em diversos setores, Termos de Colaboração com
Municípios, aos quais pertencem os usuários em atendimentos, contribuições
de voluntários, do programa de apadrinhamento, dos créditos da Nota Fiscal
Paulista, pessoas que colaboram de diversas formas, além dos recursos
oriundos dos eventos e bazares beneficentes realizados.

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
2.1. SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL
( ) Proteção Social Básica
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( x ) Proteção Social Especial – média complexidade
( ) Proteção Social Especial – alta complexidade

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE ATENDIMENTO
Programa de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência e suas famílias
Vinculado ao Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com
Deficiências e suas Famílias

2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DO SERVIÇO
Nome completo do Coordenador: Luzia Helena da Silva
Formação: Pedagogia
Telefone para contato: (11) 11 4154-5060 / 11 4154-1193
E-MAIL: diretoria@abcrainhadapaz.org.br

Nome completo do Coordenador Técnico: Julia Bortolotti
Formação: Assistente Social
Número do Registro Profissional: CRESS. 48.446

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.1. DIAGNÓSTICO
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo
de deficiência, destas quase 93 milhões são crianças. No Brasil, são 45,6
milhões de pessoas, que representam quase 24% da população brasileira com
algum tipo de deficiência (IBGE). As sociedades percebem de forma distinta os
tipos de deficiência e a capacidade limitada de atores sociais e governamentais
para acomodar tais necessidades especiais, muitas vezes colocando-as a
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margem. As pessoas com deficiência vivenciam desigualdades na sua vida
diária e têm menos oportunidades de ter acesso a um ambiente inclusivo.
Levando para realidade de Itapevi município da Grande Oeste do Estado
de São Paulo com população estimada pelo Censo de 2010 em 200.769
habitantes possui aproximadamente 20% de pessoas com algum tipo
deficiência.
Entretanto por dificuldade de acesso aos dados acima citados, o devido
acompanhamento fica prejudicado, aumentando os riscos de situações de
violação de direitos, como a discriminação; negligência; maus tratos;
abandono; violência física e psicológica;

extrema pobreza, dentre outros

riscos, que são trabalhados por esse serviço na perspectiva de contribuir para
a superação destas condições e evitar novas ocorrências por meio do apoio à
ampliação da autonomia e do fortalecendo o papel protetivo da família.
Outro princípio fundamental do serviço é o da participação efetiva da
família e da oferta de orientação e apoio ao cuidador familiar. Deve-se
considerar o cuidador familiar, como sujeito de direito à proteção social em
virtude da situação de risco por violação de direitos que o mesmo está exposto
em decorrência: do stress pela exposição a prestação de cuidados
prolongados; dos altos custos decorrentes da situação de dependência na
família; da dificuldade de inclusão produtiva por não conciliar as atividades de
cuidar com o trabalho; do isolamento social da pessoa cuidada e do cuidador
familiar; do envelhecimento ou adoecimento do cuidador familiar; da
negligência nos autocuidados; do risco de precarização dos cuidados
ofertados; da negligência, maus tratos, abandono, violência, superproteção,
institucionalização, ou outras situações de violação de direitos.
Trazendo para a realidade do município observamos um alto grau de
dependência das famílias com pessoas com deficiência em relação a
programas sociais governamentais, expondo uma vulnerabilidade econômica, o
que reforça a necessidade de políticas públicas de atendimento continuado.
Nesse campo insere-se a Associação Rainha da Paz que com um
trabalho de mais de 18 anos e presente em mais de 18 municípios espalhados
pela grande São Paulo e busca estimular a pessoa com deficiência
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proporcionando o desenvolvimento global, comunicação, socialização e
autonomia, resultando na prevenção do isolamento e a segregação dos
usuários e suas famílias, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária.
Realizamos um conjunto variado de atividades de convivência grupal,
social e comunitária; cuidados pessoais; fortalecimento de vínculos e
ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores, familiares,
articulação no acesso a outros serviços no território e às tecnologias assistivas
de autonomia e convivência, contribuindo para aumentar a autonomia e evitar o
isolamento social da pessoa com deficiência e do cuidador familiar.
A continuidade do serviço prestado aos usuários, que demanda uma
resposta complexa e de longo prazo, uma vez que a maioria dos atendidos
possui múltiplas doenças crônicas e necessitam de cuidados diferentes e
continuo de acordo com o seu desenvolvimento. Assim, considerando as
características da cronicidade, não há regressão dos quadros, sendo a ação
mais adequada à desaceleração de sua progressão e a busca pela qualidade
de vida, o que justifica a permanência dos usuários nos acompanhamentos,
independente da faixa etária.
Dessa forma esse serviço busca oferecer os apoios necessários para
promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência tornando-as aptas
e capazes a expressar sua autonomia na família, na comunidade e na
sociedade, trazendo impactos tais como:


Acessos aos direitos socioassistenciais;



Redução e prevenção de situações de isolamento social e de
abrigamento institucional;



Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação
continuada de cuidados a pessoas com dependência;



Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;



Melhoria da qualidade de vida familiar;



Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
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Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao
desenvolvimento de autonomias;

3.2. DESCRIÇÃO DA META:
Meta de atendimento direto 70
3.3. PÚBLICO ALVO
Crianças,

Adolescentes

e

adultos

com

deficiência

em

situação

de

vulnerabilidade social do município de Itapevi.

3.4. OBJETIVO GERAL
 Garantir às pessoas com deficiência o acesso às políticas de direitos e
proporcionar ações na área da habilitação e reabilitação aos que se encontram
em situação de vulnerabilidade e risco social ou com seus direitos básicos
violados e/ou ameaçados, visando à sua inclusão à vida comunitária e a
promoção e fortalecimento de vínculos.

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas
com deficiência, seus cuidadores e suas famílias;
 Desenvolver ações especializadas para a superação das situações
violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
 Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e
outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do
Sistema de Garantia de Direitos;
 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua
sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à
autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
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 Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e
o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc.,
conforme necessidades;
 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes
da relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados;

3.6. Metodologia de trabalho

As atividades desse serviço acontecem de segunda à sexta feira das
08h as 16h, assim todas as atividades serão realizadas com os usurários
sempre acompanhadas pelos responsáveis previamente identificados pelo
serviço social.
Todos os usuários quando chegam à Organização obrigatoriamente
passam pelo setor de Enfermagem onde é checada a temperatura, frequência
cardíaca e frequência respiratória. Atualmente, devido a Pandemia da Covid19
a checagem da temperatura se estende aos familiares e colaboradores.
Sendo o distanciamento social a nova realidade da sociedade atual, a
Organização Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz irá realizar
novas

formas

de

atendimento,

incluindo

o

teleatendimento

para

os

atendimentos de reabilitação (individuais e em grupo) e o e telemonitoramento
para o acolhimento - garantindo desta forma o alcance dos objetivos propostos.
Os atendimentos presenciais de reabilitação e acolhimento serão
realizados individualmente em salas amplas e ventiladas. Este atendimento
será realizado uma vez por semana com dia e horário pré-determinado pela
equipe e os técnicos envolvidos utilizarão todos os EPIs necessários para a
proteção contra a transmissão da Covid-19.
A Organização conta com uma Oficina ortopédica que confecciona
adaptações posturais para as cadeiras de rodas dos usuários por entender o
benefício que a cadeira de rodas adaptada traz para os atendidos. O Setor de
Terapia Ocupacional continuará realizando a confecção destas adaptações e
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entrega das cadeira de rodas adaptadas e também realizando a manutenção
das cadeiras de rodas que já estão em uso.
Seguindo as orientações de distanciamento social, enquanto perdurar o
estado de pandemia, todas as atividades em grupo estão suspensas, devido ao
risco de transmissão. Entretanto para se atingir o objetivo proposto nesse plano
de trabalho tais atendimentos em grupo serão realizados na modalidade online.

10
ESTRADA DO SURÚ, 1.833
SANTANA DE PARNAÍBA – SP. CEP. 06509-010
TEL/FAX. (11) 4154.5060 / 4154.1193
contato@abcrainhadapaz.org.br

3.6.1 Atividades/Oficinas (Apresentar a descrição detalhada das atividades que serão desenvolvidas com o público alvo para
alcançar os objetivos do Serviço e os resultados esperados).
Atividades

Objetivo específico

Resultado Esperado.

Atendimento Social Presencial.

 Promover acessos a benefícios, programas de
transferência
de
renda
e
outros
serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais
e do Sistema de Garantia de Direitos;



Maior acesso dos usuários ao
sistema de proteção social de
serviços públicos, benefícios e
programas de transferência de
renda;

Visita Domiciliar.

 Acompanhar o deslocamento, viabilizar o
desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços
básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc.,
conforme necessidades;



Desenvolvimento dos usuários
e suas famílias.



Preservação
familiares.



Melhora da qualidade de vida
dos usuários e suas famílias



Melhora da autonomia e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias

Monitoramento as famílias dos usuários
assistidos via contato telefônico e aplicativo de
mensagens.

Atendimento de Nutrição Presencial - avaliação,
diagnóstico, acompanhamento dos resultados e
reavaliações do estado nutricional dos usuários.
Teleatendimento de Nutrição - Assistência
nutricional durante o período de necessidade de
distanciamento social.

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de
vínculos provenientes da relação de prestação/demanda
de cuidados permanentes/prolongados.
 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;
 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;

dos

vínculos
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Atendimento de Enfermagem presencial:
Avalição do estado de saúde dos usuários para
liberação aos atendimentos presenciais de
acolhimento e reabilitação
Atendimento Psicológico de acolhimento.

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias.



 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar,
diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando
meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente cuidados de manutenção;

 Famílias recebendo apoio na
tarefa de cuidar.

Teleatendimento Psicológico de Acolhimento,
habilitação e reabilitação.

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;

 Melhora
da
autonomia
e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias

Teleatendimento Pedagógico de acolhimento,
habilitação e reabilitação.

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;

 Melhora
da
autonomia
e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias

Atendimento de Terapia Ocupacional dea
acolhimento, habilitação e reabilitação.

 Desenvolver ações especializadas para a
superação das situações violadoras de direitos que
contribuem para a intensificação da dependência;



Teleatendimento de Terapia Ocupacional de
acolhimento, habilitação e reabilitação.

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;

 Melhora
da
autonomia
e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias

Melhora da autonomia e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias

Usuários mais independentes
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Oficina de Pintura (Durante a pandemia na
forma online)

 Prevenir o abrigamento e a segregação dos
usuários do serviço, assegurando o direito à convivência
familiar e comunitária;



Oficina de Xadrez (Durante a pandemia na
forma online)

 Prevenir o abrigamento e a segregação dos
usuários do serviço, assegurando o direito à convivência
familiar e comunitária;



 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar,
diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando
meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente cuidados de manutenção.



 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade
de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e
suas famílias;



Atividade Recreativa na Brinquedoteca

Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do
serviço, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária

Oficina de Informática

Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do
serviço, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária;

Viabilizar
convivência
prevenindo
usuários.
Viabilizar
convivência
prevenindo
usuários.

Grupo de família (Durante a pandemia na forma
online através do aplicativo de WhatsApp

Confecção de Órteses e Adaptação de
Cadeiras de Rodas sob medida.

Viabilizar acesso direito à
convivência
familiar
e
comunitária prevenindo a
segregação dos usuários.
Viabilizar acesso direito à
convivência
familiar
e
comunitária prevenindo a
segregação dos usuários.
Famílias recebendo apoio na
tarefa de cuidar.

Melhora da autonomia e
qualidade
de
vida
dos
usuários e suas famílias
acesso
direito
à
familiar e comunitária
a segregação dos
acesso
direito
à
familiar e comunitária
a segregação dos
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3.6.2 Resultados Esperados
As atividades poderão ser realizadas em grupo e/ou individual
Metodologia
Objetivos
Estratégias
Atividades
Específicos
Promover acessos a
benefícios,
programas
de
transferência
de
renda
e
outros
serviços
socioassistenciais,
das demais políticas
públicas setoriais e
do
Sistema
de
Garantia de Direitos;

Acompanhar
o
deslocamento,
viabilizar
o
desenvolvimento do



Acolhida e escuta
quanto
às
demandas
emergenciais de
necessidades
básicas;


Atendimento social
Presencial

Resultados
esperados –

Qualitativos



Orientação
na
construção
e
fortalecimento
dos usuários e

Resultados
Quantitativos
esperados

e Periodicidade

Profissionais
Envolvidos

Maior acesso dos usuários ao
sistema de proteção social de
serviços públicos, benefícios e
programas de transferência de
renda;
100% dos familiares
incluídas
nos
Programas
de
transferência
de
renda

Orientações
sobre o
atendimento na
Instituição.
Orientação sobre
Inclusão
em
Programas
de
transferência de
renda, BPC e
benefícios
para
PCD.


Visita Domiciliar

e

Mensal
100% das famílias
acessando
as
demais politicas do
sistema de Garantia
de Direitos.

Maior acesso dos usuários ao 100% das famílias
sistema de proteção social de visitadas
pela
Semestral
serviços públicos, benefícios e equipe
programas de transferência de

Assistente
Social
Psicóloga

Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta
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usuário e o acesso a
serviços básicos, tais
como:
bancos,
mercados, farmácias,
etc.,
conforme
necessidades;
Prevenir
situações
de sobrecarga e
desgaste de vínculos
provenientes
da
relação
de
prestação/demanda
de
cuidados
permanentes/prolong
ados.

suas famílias.

renda; ; .

Ocupacional
Assistente
Social

 Acolhida e escuta Preservação
quanto
às Familiares.
demandas
emergenciais de
necessidades
básicas;
 Encaminhamento
para retirada de
doações

Monitoramento
as
famílias dos usuários
assistidos via contato
telefônico e aplicativo de
mensagens.

dos

vínculos
.
100% das famílias
Mensal
sendo monitoradas
pela equipe

Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta
Ocupacional
Assistente
Social


Promover
a
autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;





Atendimento de Nutrição
Presencial


Promover

a

Teleatendimento de



da
autonomia
e
Acolhida e escuta Melhora
quando
as qualidade de vida dos Usuários e
demandas.
Da suas famílias
família;
Pesagem;
Prescrição
de
dieta
quando
necessário.
Avaliação,
diagnóstico
do
estado nutricional
dos usuários.

Acolhida e escuta Melhora

da

autonomia

e

100% dos usuários
em
acompanhamento
nutricional

Mensal

Nutricionista

100% em

Mensal

Nutricionista
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autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;

Nutrição.




Promover
a
autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;

Promover apoio às
famílias na tarefa de
cuidar, diminuindo a
sua sobrecarga de
trabalho e utilizando
meios de comunicar
e cuidar que visem à
autonomia
dos

Atendimento de
Enfermagem presencial: 


Atendimento Psicológico 
de Acolhimento,

quando
as qualidade de vida dos Usuários e
demandas.
Da suas famílias
família;
Orientação quanto
à alimentação
Acompanhamento
do almoço.

acompanhamento
nutricional

da
autonomia
e
Avalição
do Melhora
estado de saúde qualidade de vida dos Usuários e
dos usuários para suas famílias
liberação
aos
atendimentos
presenciais
de
acolhimento
e
reabilitação.
100% dos usuários
sendo monitorados
Orientação
aos
familiares sobre
cuidados com a
higiene.

Famílias recebendo apoio na
Acolhida e escuta Tarefa de cuidar.
aos familiares
100% das famílias
Observação
em
sendo
Aplicação
de
monitoradas.
testes;

Mensal

Enfermagem

Mensal

Psicologia
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envolvidos e não
somente cuidados de
manutenção;
Promover
a
autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;
Promover
a
autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;

Desenvolver ações
especializadas para
a superação das
situações violadoras
de
direitos
que
contribuem para a
intensificação
da
dependência;


Teleatendimento
Psicológico de

Acolhimento, habilitação 
e Reabilitação.


Teleatendimento

Pedagógico
de
Acolhimento, habilitação 
e Reabilitação.

Melhora
da
autonomia
e
qualidade
de
vida
dos
Usuários
e
Acolhida e escuta
suas
famílias
70% dos usuários
aos usuários;
e/ou suas famílias
Observação;
em
Orientação.
acompanhamento
Aplicação
de
psicológico
testes.
da
autonomia
e
Exercícios
de Melhora
qualidade de vida dos Usuários e
leitura e escrita.
Jogos
e suas famílias.
brincadeiras.
70% dos usuários
em
acompanhamento
pedagógico

Mensal

Psicologia

Pedagoga

Mensal

Usuários mais independentes.
 Treinamento
atividade de
Atendimento de Terapia
diária.
Ocupacional de
 Exercícios
Acolhimento, habilitação
estimulação
e Reabilitação.
sensorial

de
vida
de

70% dos usuários
em
acompanhamento
de
Terapia
Ocupacional

Mensal

Terapeuta
Ocupacional
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Promover
a
autonomia
e
a
melhoria
da
qualidade de vida de
pessoas
com
deficiência,
seus
cuidadores e suas
famílias;

Teleatendimento
de
Terapia Ocupacional de
Acolhimento, habilitação
 Treinamento
e Reabilitação.
atividade de
diária.
 Exercícios
estimulação
sensorial

Prevenir
o
abrigamento e a
segregação
dos
usuários do serviço,
assegurando
o
direito à convivência
familiar
e
comunitária;

Oficina de Pintura

(Durante a pandemia na
forma online através de
chamada em grupo).


Prevenir
o
abrigamento e a
segregação
dos
usuários do serviço,
assegurando
o
direito à convivência
familiar
e
comunitária;





Oficina de Xadrez
(Durante a pandemia na
forma online através de
chamada em grupo).

de
vida

Atividades
observação
desenhos;
Atividades
desenho;
Atividades
pintura em tela

Melhora
da
autonomia
e
qualidade de vida dos Usuários e
suas famílias

de

70% dos usuários
em
acompanhamento
pedagógico

Mensal

de Viabilizar o acesso ao direito à
familiar
e
de convivência
comunitária.
de
de

50% dos usuários
participando
das
oficina.

Troca
de Viabilizar o acesso ao direito à
convivência
familiar
e
experiências
através
de comunitária.
50% dos usuários
partidas
de
participando
das
Xadrez realizada
oficina.
entre cada família.

Mensal

Mensal

Terapeuta
Ocupacional

Terapeuta
Ocupacional e
Monitora

Psicologia e
Monitora
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 Promover
apoio às famílias na
tarefa de cuidar,
diminuindo a sua
sobrecarga
de
trabalho e utilizando
meios de comunicar
e cuidar que visem à
autonomia
dos
envolvidos e não
somente
cuidados
de manutenção.

Prevenir
o
abrigamento e a
segregação
dos
usuários do serviço,
assegurando
o
direito à convivência
familiar e comunitária
Prevenir
o
abrigamento e a
segregação
dos
usuários do serviço,
assegurando
o
direito à convivência
familiar
e
comunitária;


Grupo
de
família
(Durante a pandemia na
forma online através do
aplicativo de WhatsApp



Famílias recebendo apoio na
Envio
de Tarefa de cuidar
mensagens
de
bem estar, vídeos
e
áudios
100% das famílias
motivacionais;
participando
dos Mensal
Orientações
e
grupos
intervenções. da
Psicóloga
Discussões
em
grupo.

Atividade Recreativa na
Brinquedoteca

Viabilizar o acesso ao direito à
convivência
familiar
e
comunitária.
50% dos usuários
participando
das
oficina.

Oficina de informática

Educadora
física
Mensal

Viabilizar o acesso ao direito à
convivência
familiar
e
comunitária.
Iniciação
a
informática: utilizando
o software GCompris

Todas as áreas

Instrutor
informática
50% dos usuários
participando
das
oficina.

Mensal
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3.7. GRADE DE ATIVIDADES:

Atividades

Atendimento social
Presencial.
Visita Domiciliar.
Monitoramento as
famílias dos usuários
assistidos via
contato telefônico e
aplicativo de
mensagens.
Atendimento de
Nutrição Presencial Avaliação,
diagnóstico,
acompanhamento
dos resultados e
reavaliações do
estado nutricional
dos usuários.
Teleatendimento de
Nutrição Assistência
nutricional durante o
período de
necessidade de
distanciamento
social.
Atendimento de
Enfermagem
presencial: Avalição
do estado de saúde
dos usuários para
liberação aos
atendimentos
presenciais de
acolhimento e
reabilitação
Atendimento
Psicológico de
Acolhimento,
habilitação e

Carga
Horária
Semanal

Meses
1
x

2
x

3
x

4
x

5
x

6
x

7
x

8
x

9
x

10
x

11
x

12
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
8h às 14h

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
8h às 14h

16 horas
semanais
TerçaFeira 7h
às 16h e
quintafeira 7h às
16h
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Reabilitação.
Teleatendimento
Psicológico de
Acolhimento,
habilitação e
Reabilitação.
Teleatendimento
Pedagógico de
Acolhimento,
habilitação e
Reabilitação.

Atendimento de
Terapia Ocupacional
de Acolhimento,
habilitação e
Reabilitação.

Teleatendimento de
Terapia Ocupacional
de Acolhimento,
habilitação e
Reabilitação.
Oficina de Pintura
(Durante a pandemia
na forma online)
Oficina de Xadrez
(Durante a pandemia
na forma online)
Grupo de família
(Durante a pandemia
na forma online
através do aplicativo
de WhatsApp
Confecção de
Órteses e Adaptação
de Cadeiras de
Rodas sob medida.

Atividade Recreativa
na Brinquedoteca

Sexta –
Feira das
8h às 14h

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
8h às 14h

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

04 horas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

04 horas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10 horas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
8h às 14h

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20 horas
semanais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30 horas
semanais
Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
10h às
16h
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Segunda
Feira à
Sexta –
Feira das
8h às 12h

.8. ARTICULAÇÃO EM REDE:
Organizações
CRAS

Natureza da Interface
Encaminhamento
para
Cadúnico,
inserção
em
Programas de Transferência de
renda e /ou benefícios.
Troca de informações sobre os
usuários.

CREAS

Periodicidade
Mensal

Mensal

3.9. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS
(VIDE RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/09 DE 11/11/2009)
Condições de Acesso:
Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social,
sendo as Formas de Acesso podem ser demanda espontânea de membros da
família e/ou da comunidade; - Busca ativa; - Por encaminhamento dos demais
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais; e demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

3.10. AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS (Vide Resolução CNAS nº109/09)

Segurança de Acolhida


Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;



Garantir formas de acesso aos direitos sociais;
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Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social


Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos
familiares;



Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de
superação de fragilidades e riscos na tarefa do cuidar.



Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas
setoriais, conforme necessidades

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social


Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos
familiares;



Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de
superação de fragilidades e riscos na tarefa do cuidar.



Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas
setoriais, conforme necessidades Segurança de Desenvolvimento da
Autonomia



Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos
individuais e coletivos, desenvolvimento da auto-estima, autonomia,
inserção e sustentabilidade;



Vivenciar

experiências

que

possibilitem

o

desenvolvimento

de

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural;


Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela
comunidade, família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e
a criação de estratégias que diminuam os agravos decorrentes da
dependência e promovam a inserção familiar e social.

3.11. IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
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a) Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para
o serviço:
Nº

Especificação

Quantid
ade

1

Recepção

2

2

Sala de espera

1

3

Sala de Administração

2

4

Sala de Captação de Recursos

1

5

Sala de Comunicação e Marketing

1

6

Sala de Coordenação Técnica

1

7

Sala do Serviço Social

1

8

Sala de Odontologia

1

9

Sala de Reunião

2

10

Sala de Informática / TI

3

11

Sala de Fonoaudiologia

2

12

Sala de Apoio Pedagógico

1

13

Sala de Psicologia

2

14

Sala de Musicalização

1

15

Sala de Artesanato

1

16

Sala de Enfermagem

1

17

Sala de Atividades

5

18

Sala de Terapia Ocupacional

3

19

Sala de Fisioterapia

2

20

Sala de Nutrição

2

21

Sala de Hipoterapia

1

22

Sala do Projeto Aula de Inglês e Alfabetização

1

23

Consultório Médico

1

24

Laboratório de Citogenética

1

25

Oficina Ortopédica

1

26

Piscina aquecida + área de recreação

1
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27

Baias para cavalos

2

28

Salão do Bazar

1

29

Arquivo de Documentos

1

30

Lavanderia

1

31

Cozinha

1

32

Padaria

1

33

Dispensa

1

34

Estoque de produtos

1

35

Refeitório

2

36

Capela

1

37

Vestiários exclusivos para os usuários

2

38

Banheiros e vestiários

18

39

Brinquedoteca

1

a) Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço:
Nº

Especificação

Quantidade

1

Computadores

14

2

Notebook

22

3

Impressoras

10

4

Mesas

44

5

Armários

56

6

Cadeiras

112

7

Projetor

2

8

Televisão

4

9

Som

5

10

Playtable

2

11

Ar Condicionado

32

12

Balança

2

13

Fogão Industrial

2

14

Geladeira

5
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15

Freezer

8

16

Liquidificador

3

17

Tatame

3

18

Cama Elástica

3

19

Mini Band

3

20

Tábua de Equilíbrio para Propriocepção

3

21

Bola de Peso

8

22

Colchonete

19

23

Rolo de posicionamento

5

24

Halter Emborrachado

5

25

Cubo colorido

1

26

Feixe ótico

1

27

Globo espelhado

1

28

Home theater

1

29

Painel floresta mágica

1

30

Tubo de bolhas

1

31

Tapete sensorial

2

32

Estetoscópio

2

33

Esfigmomanômetro Medidor De Pressão

2

34

Refratometro Digital

2

35

Violão

4

36

Teclado

1

37

Piano

1

38

Pandeiro

7

39

Maquina de Lavar

3

40

Secadora

2

41

Esteira de Mecânico

2

42

Banqueta

2

43

Kit Ferramentas

3
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44

Compressor

2

45

Maquina de Costura

1

46

Furadeira

3

a) Especificar a natureza do local de execução:
Próprio Municipal ( )
Próprio da organização ( )
Cedido ( x )
Alugado ( )

3.12. RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO)
Colaboradores

Qtd

Escolaridade

Tipo de vinculo

Apoio Pedagógico

01

Superior

CLT

Instrutor de Informática

01

Ensino médio

CLT

Motorista

02

Ensino médio

CLT

Assistente Administrativo

04

Superior/Es. Médio

CLT

Coordenador de Serviço Social

01

Superior

CLT

Assistente Social

01

Superior

A contratar

Cozinheiro

02

Ensino médio

CLT

Auxiliar de Cozinha

01

Ensino médio

CLT

Educadora Física

01

Superior

CLT

Técnico em Enfermagem

01

Ensino médio

CLT

Faxineiro

03

Ensino Fundamntal

CLT

Recepcionista

01

Ensino médio

CLT

Nutricionista

01

Superior

CLT

Ajustador Mecânico

01

Ensino médio

CLT

Coordenador de psicologia

01

Superior

CLT
28

ESTRADA DO SURÚ, 1.833
SANTANA DE PARNAÍBA – SP. CEP. 06509-010
TEL/FAX. (11) 4154.5060 / 4154.1193
contato@abcrainhadapaz.org.br

Psicólogo

01

Superior

CLT

Gerente Geral

01

Superior

CLT

Monitor

01

Ensino médio

CLT

Pedagogo Social

01

Superior

CLT

Terapeuta Ocupacional

01

Superior

CLT

Fisioterapeuta

02

Superior

CLT

Fonoaudiologia

02

Superior

CLT

3.14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento e avaliação é realizado pela equipe técnica, pautado
em relatórios mensais, lista de presença, participação dos familiares e usuários
em grupos socioeducativos e de fortalecimento de vínculos familiares .

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO)
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5. Cronograma de desembolso
12- Cronograma de Desembolso Anual
Rubricas

1ª
parcela

2ª
parcela

3ª
Parcela

4ª
parcela

5ª
parcela

6ª
parcela

7ª
parcela

8ª
parcela

9ª
parcela

10ª
parcela

11ª
parcela

12ª
parcela

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
13.345,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
700,00

Gêneros
Alimentícios

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

R$
955,00

TOTAL

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

Salários

Telefonia
Internet

e

Santana de Parnaíba , 15 de Junho de 2021
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