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ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO 

EDITAL Nº 02/2022 SEMAS/CMDCA-RP 

 

1. Identificação do Projeto: 

1.1.OSC Proponente: Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda 

1.2. Endereço: Rua Rio Verde, 357 – Vila Albertina, Ribeirão Preto / SP                                                                        

1.3. Data da Constituição: 23/09/1983 1.4. Telefone: (16) 3622-0853 

1.5. CNPJ: 51.820.785/0001-80 1.6. E-mail: assistenciasocial@cantinhodoceu.org 

1.7. Site: http://www.cantinhodoceu.org  
1.8. Nome do Responsável Legal: Benedita Sonia da Silva Ponciano 

1.9. RG: 5.376.935-1 

1.10. CPF: 400.978.708-20 

1.11. Endereço Residencial: Rua Bahia, 2235 – Vila Albertina, Ribeirão Preto / SP 

1.12. Telefone Pessoal: (16) 3622.0853 – Ramal: 44 

1.13. E-mail Pessoal: assistenciasocial@cantinhodoceu.org  
1.14. Responsável Técnico pelo Projeto: Beatriz Maria França 

1.15. Cargo: Assistente Social 1.16. Inscrição Profissional: 58039 

1.17. E-mail: asocial@cantinhodoceu.org 

2 - Apresentação da Organização 

2.1. Histórico da Organização:   

    O Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda, anteriormente denominado de Cantinho do Céu Lar dos Excepcionais, foi fundado em 1983, por Benedita Sonia da Silva 

Ponciano, que atualmente é a Presidente da Instituição, que se comoveu com o caso de Elaine, menina de 05 anos com necessidades especiais.  

Mas existiam muitas outras pessoas a serem ajudadas e foi movida por este sentimento de carinho e humanidade que o “Cantinho do Céu” abriu suas portas com o 

objetivo principal de oferecer cuidados necessários e indispensáveis a essas PCDs (Pessoas com Deficiências Múltiplas e Severas), para a sobrevivência dos mesmos, 

enquanto seus pais ou familiares estivessem trabalhando. 

     O Cantinho do Céu cresceu, pois passou a receber crianças órfãs e ou que foram abandonadas na Entidade e hoje abriga mais de 60 pessoas com deficiências, em 

especial as em decorrência de paralisia cerebral, dando-lhes atendimento especializado e continuado. 

A maioria das crianças e adolescentes atendidos não andam, outras sequer movem os membros inferiores, necessitando de um acompanhamento especial e complexo 

tratamento que envolve o trabalho de profissionais da área da saúde e assistência social, atendimento este que requer equipe técnica qualificada, equipamentos modernos 

e medicamentos diversos para manutenção e preservação da qualidade de vida dos assistidos pela instituição. Devido à complexidade dos casos, os comprometimentos 

físicos e mental, exigem dietas especiais oferecidas através de sondas, e gerando um alto custo que é superado com o esforço e responsabilidade de toda equipe todos os 

dias. 

     Atualmente a OSC conta com a parceria do município de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Pitangueiras, Jaboticabal, Morro Agudo, Jardinópolis, Serrana, São Simão, 

Luiz Antonio, Pradópolis e Brodowski, os quais solicitaram atendimento às crianças e adolescentes com deficiências múltiplas e severas para serem cuidados pela 

equipe multidisciplinar do Cantinho do Céu.  

mailto:assistenciasocial@cantinhodoceu.org
http://www.cantinhodoceu.org/
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     Organizada pela divisão de serviços a Instituição oferece dois tipos de atendimentos, o Atendimento diário – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiências, Idosas e suas Famílias, atendendo atualmente 15 usuários, dentre os quais 05 são crianças e adolescentes, e o Atendimento Integral – que visa 

acolher/abrigar 43 pacientes, sendo que 19 deles correspondem a pacientes do SUS e os demais são pacientes do município de Ribeirão Preto e região, dentre os quais 

17 são crianças e adolescentes. 

  
2.2. Finalidade Estatutária:  

Artigo 3° - O Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda para a consecução de seus objetivos institucionais tem as seguintes finalidades:  

 

I. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com múltiplas e severas deficiências, em especial as decorrentes de paralisia cerebral, em seu 

ciclo de vida: criança, adolescência e adultos; 

II. Prevenir o agravamento das deficiências; 

III. Promover o bem estar, a proteção e a integração e/ou a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade; 

IV. Abrigar pessoas com múltiplas e severas deficiências, em especial as em decorrência de Paralisia Cerebral, de ambos os sexos, desde o nascimento até a 

idade de 35 anos, mediante encaminhamento do Sistema Judiciário, Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social), Rede SUS (Sistema Único de 

Saúde) e demanda espontânea, que não possuam condições de acesso à rede de serviços públicos, que tenham seus direitos básicos violados e que tenham 

vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos; 

V. Oferecer serviços na área da saúde, assistência social, educação, cultura, esporte e lazer, com ações específicas de cada área, visando à melhoria e 

qualidade de vida dos indivíduos atendidos e sua inclusão social; 

Artigo 4° - O Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda para a consecução de seus objetivos e finalidades se propõe a:  

 

I. Coordenar e executar planos, programas, projetos e serviços da política de atendimento às pessoas com deficiência, em especial as decorrentes de 

paralisia cerebral, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio e sua credibilidade; 

II. Implantar ações de integração à Rede Socioassistencial;  

III. Ofertar e prestar serviços ao SUS – Sistema Único de Saúde, SUAS – Sistema Único de Assistência Social e demais políticas públicas necessárias; 

IV. Executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a 

quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática; 

V. Atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, em consonância com a política adotada ao tratamento dessas pessoas, 

coordenando e fiscalizando sua execução; 

VI. Articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras 

instituições, que defendam a sua causa em qualquer de seus aspectos; 

VII. Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa social e da pessoa com deficiência, visando provocar ações 

dos órgãos competentes no sentido de cumprir e aperfeiçoar a legislação e propiciar o avanço científico acerca do assunto; 

VIII. Promover e/ou estimular a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários do Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda; 

IX. Compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, promovendo a ação dos 

órgãos competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; 

X. Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de 

eficiência; 

XI. Incentivar a participação de pais, familiares ou responsáveis, no convívio da Vida Integral dos assistidos; 
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XII. Organizar, administrar, apoiar e dar suporte a Unidades e Centros de Referência destinados prioritariamente às Pessoas com Deficiência 

institucionalizadas em serviço de longa permanência ou em atendimento integral institucional;  

XIII. Manter a escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

XIV. Organizar e promover cursos de atualização profissional, eventos, seminários, exposições, ciclos de palestras, e cursos especiais; 

XV. Promover assessoria às Instituições de Assistência Social e Saúde; 

XVI. Produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos serviços prestados; 

Parágrafo Único – a fim de cumprir suas finalidades e objetivos institucionais, o Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda poderá arrecadar recursos financeiros 

necessários para manutenção e desenvolvimento de suas atividades, por meio de contribuições, doações, campanhas e outras promoções, bem como, celebrar parcerias, 

convênios, termo de colaboração, termo de fomento, termo de subvenção e/ou acordo de cooperação com os Governos Municipal, Estadual ou Federal e Instituições de 

ensino públicas ou privadas e empresas em geral, podendo também receber recursos financeiros Internacionais através da celebração de parcerias, convênios ou doações. 

 

3. Apresentação da Proposta: 

3.1. Título do Projeto: – Acolhimento Institucional.             

 

                                                     

 Período de Execução 

  Início  Término 

07/2022  06/2023 

3.2. Solicitação: 

 

 (   ) Prioridade (Liberação Geral de Recursos);     

             

 (X) Sensibilização (Liberação Especial); 

 

 (X) Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros. 
 

3.3. Eixo Temático:      Eixo II – Pessoa com Deficiência                          

        

3.4. Valor da Proposta (Referente ao Edital):  R$ 0,00 

 

3.5. Valor da Proposta (Referente ao saldo sensibilizado): R$ 531.838,04 

 

3.6. Valor Total do Serviço para Certificado de Captação: R$ 3.344.286,31 

 

4. Apresentação do Projeto/Atividade: 

4.1. Descrição da Realidade – O referido projeto visa atender as pessoas com deficiências em decorrência de paralisia cerebral e suas complicações. O projeto é 

dividido em dois tipos de serviços, o Atendimento Integral que é voltado para acolher pacientes e usuários que foram encaminhados pela rede SUAS e SUS, do 

município de Ribeirão Preto e municípios da região; o segundo serviço é o Atendimento Diário, destinado a usuários encaminhados pela rede SUAS no município de 

Ribeirão Preto, tal serviço é destinado para pessoas com deficiências que necessitem de cuidados diários nas atividades de vida diária, as quais são de muita importância 
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para os mesmos. O atendimento é voltado para usuários e pacientes que necessitam de melhoria e qualidade de vida, buscando um avanço em seu quadro clínico de 

saúde, que por muitas vezes está comprometido, devido a negligência, falta de orientação, sobrecarga de cuidados pelo cuidador ou responsável, e/ou de acordo com a 

complexidade da deficiência e síndromes do assistido.  

O projeto engloba também promover o Acolhimento e Sustentabilidade da organização, visando que a mesma busque se manter num padrão estável financeiramente, 

com o intuito de dar continuidade aos serviços ofertados, com ações de captação de recursos, que concretizem os objetivos e finalidades institucionais; e também é 

voltada para capacitação e treinamento de sua equipe de trabalho, diretoria e gestores da organização. Ressaltamos que o projeto contempla a melhoria da estrutura física 

da organização, propiciando espaço físico, equipamentos e mobiliários adequados para uma atenção acolhedora e humana para aqueles que são assistidos pela Instituição, 

assim como um espaço de trabalho que dê suporte à equipe de trabalhadores.  
   
4.2. – Justificativa: - O trabalho é desenvolvido às crianças e adolescentes para que possam ter uma maior sobrevida, sendo que na família não teriam as mesmas 

condições por falta de estrutura física, emocional e condições financeiras, sendo necessário ter equipe multiprofissional e funcionários capacitados e que tenham o perfil 

para realizar o atendimento, pois os assistidos são comprometidos e necessitam de cuidados 24 horas.  

Para tanto o acolhimento com carinho se subdivide em dois serviços, o Atendimento integrado e o Atendimento diário. O atendimento integrado é um serviço que visa 

acolher, por tempo indeterminado, pessoas com deficiências, em especial as com paralisia cerebral, para que a mesma seja acompanhada por equipe médica, equipe de 

enfermagem, cuidadores, nutricionista, farmacêutica, assistente social, dentista, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. O atendimento diário, 

também voltado para pessoas com deficiências, tem ações da política de assistência social, e permite que o usuário venha para a OSC pela manhã e passe o dia todo, e 

assim possam receber os cuidados pelos profissionais cuidadores, que realizam as atividades de vida diária da pessoa com deficiência e possibilitando também uma 

divisão, na tarefa de cuidar, da sobrecarga vivida pelos familiares do usuário.   

As ações visam sempre a melhoria e qualidade de vida dos assistidos, fazendo-se necessário uma equipe com conhecimento técnico operativo e qualificada para o 

atendimento direto, e outra equipe para a gestão qualificada no atendimento indireto às crianças e adolescentes com deficiências atendidas na Instituição.  

A finalidade é promover a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiências. 

O trabalho é desenvolvido às crianças e adolescentes para que possam ter uma maior sobrevida, sendo que na família não teriam as mesmas condições por falta de 

estrutura física, emocional e condições financeiras para tal, sendo necessário ter equipe multiprofissional e colaboradores capacitados e que tenham o perfil para realizar 

tal atendimento, pois os assistidos são comprometidos e necessitam de cuidados 24 horas por dia. 
 

4.3. Objeto: Desenvolver ações especificas especializadas em rede, e com capacidade de articulação comunitária e/ou assessoria a crianças e/ou adolescentes com 

deficiência e sua família. 
 

5. Detalhamento do Projeto/Atividade 

5.1.  Metodologia:  

Atividades Procedimento Metodológico Responsável Periodicidade 

Atendimento integrado Os pacientes, encaminhados pelo Ministério Público, Rede 

Socioassistencial ou por solicitação da família, requerem 

cuidados especiais nas atividades de vida diária, assim como 

atendimento com cuidadoras(es), Serviço Social, Enfermagem, 

Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Educadora Física e 

Terapeuta Ocupacional. 

Equipe 

Multiprofissional 

24 horas por dia. 

(continuidade) 
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O Serviço ofertado é um atendimento especializado a pessoas 

com deficiências múltiplas e severas com alto grau de 

dependência, que tiveram suas limitações agravadas por 

violações de direitos, tais como: falta de cuidados adequados por 

parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 

desvalorização da potencialidade da pessoa com deficiência, 

isolamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio 

da família, dentre outras situações que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento dos mesmos. 

Os usuários acolhidos na instituição devido à falta de cuidados e 

negligência por parte da família, o serviço ofertado garante uma 

melhoria na qualidade de vida do mesmo e como medida de 

proteção à criança, preconizado pelo ECA – Estatuto da 

Criança e Adolescente, artigo 98. 

O atendimento dispensado aos usuários, prevê o Acolhimento 

Institucional destinado, dentre eles, a crianças e adolescentes que 

estejam em situação de risco pessoal e social, cujos familiares ou 

responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de 

cumprir sua função de cuidado e proteção em relação a criança 

ou adolescente. Abrange também um atendimento especializado 

as pessoas com deficiências que tenham um grau de dependência 

no desenvolvimento de suas atividades de vida diária. 

 

Atendimento diário 

 

O serviço é ofertado às famílias que tenham pessoas com 

deficiências - com certo grau de dependência na execução de 

suas AVD ( atividades de vida diárias) - as quais tiveram seus 

direitos violados, através de isolamento social, confinamento, 

atitudes discriminatórias e preconceituosas no meio familiar, 

negligência nos cuidados prestados a pessoa com deficiência por 

parte do cuidador, alto grau de estresse por parte do cuidador, 

dentre outras situações que venham prejudicar a pessoa com 

deficiência e sua família.  

O atendimento visa a melhoria da qualidade de vida dos 

usuários, seja à pessoa com deficiência ou seus familiares, 

promovendo uma integração de todos os envolvidos no processo 

e sempre retornando à família a responsabilidade de cuidar da 

Pessoa com Deficiência. Num momento em que muitas 

mudanças se tornam necessárias e indispensáveis, enfatizamos a 

Equipe 

Multiprofissional 

24 horas por dia. 

(continuidade) 
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diminuição do preconceito e de atitudes discriminatórias 

inseridas no seio familiar, e o engajamento da comunidade na 

realidade da deficiência e consequentemente a pessoa com 

deficiência na realidade familiar e comunitária. 

Há uma demanda grande de pedidos de admissão ao atendimento 

prestado, mas nem todos os casos são o público-alvo a ser 

atendido, o que representa então para a Instituição uma falta de 

equipamentos no município de Ribeirão Preto que venha atender 

essa lacuna, pois o segmento da Pessoa com Deficiência é 

amplo, mas com várias especificidades. O Cantinho do Céu 

atende pessoas com deficiências múltiplas e severas em 

decorrência de paralisia cerebral e anóxia (falta de ar), seguindo 

assim o mesmo foco desde a fundação da Instituição. 

As ações e serviços são sempre pautados na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Norma Operacional Básica SUAS (NOB SUAS RH), e 

Norma Operacional Básica NOB-SUAS, Política Nacional de 

Saúde da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e 

Adolescente, Política Nacional de Saúde, Sistema Único de 

Saúde, Sistema Único da Assistência Social, Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais e Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite. 

 

 

6. Processo de Monitoramento e Avaliação Integral: 

- Devido à complexidade das deficiências dos usuários os mesmos não participam da elaboração, avaliação e monitoramento do Plano de Ação, somente os familiares ou 

cuidadores dos assistidos que participam de reuniões na Instituição. Nas reuniões são levantadas situações ocorridas dentro do Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda e 

que refletem positiva ou negativamente na execução das atividades estabelecidas, e seja em equipe de atendimento ou equipe do núcleo familiar avaliasse essas situações, 

o que mudaremos, o que manteremos, o que queremos e o que não queremos, tudo em prol dos assistidos; todas as atividades são registradas com lista de presença e as 

reuniões com atas e com o preenchimento dos prontuários do serviço social e saúde de cada usuário;  
  
6.1. Objetivo Geral: 

- Oportunizar às crianças e adolescentes, com múltiplas e severas deficiências em decorrência de Paralisia Cerebral, acolhimento institucional e atendimento diário, 

visando sua proteção integral e melhoria da qualidade de vida. 
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6.2 Tabela de Monitoramento e Avaliação:  

Objetivos Específicos Atividades Resultados 

Esperados 

Metas Indicadores Meios de 

Verificação 

Periodicidade de 

Avaliação 

1. Oferecer atendimento 

com equipe 

multidisciplinar, que tenha 

capacidade técnica e 

operacional, visando a 

melhoria e qualidade de 

vida de crianças e 

adolescentes que tenham 

deficiências múltiplas e 

severas em decorrência da 

Paralisia Cerebral; 

- Acolhimento institucional; 

- Acompanhamento social; 

- Fisioterapia; 

- Psicologia; 

- Dentista; 

- Fonoaudiologia; 

- Acompanhamento com 

nutricionista; 

- Atividades em Saúde 

– Medicina / Enfermagem / 

Cuidadores(as); 

- Atividades externas com 

Cuidadores(as) acompanhando 

pacientes/usuários. 

-Captação de recursos 

próprios; 

- Prover espaço de 

atendimento com estrutura 

adequada; 

- Capacitar Equipe técnica. 

Atender 100% do 

público alvo da 

instituição para 

uma qualidade de 

vida melhor, e 

trabalhando a parte 

cognitiva, motora, 

alimentar com 

qualidade. 

- Atender 100% do 

público em regime 

integral de atendimento. 

 

- Atender 100% do 

público em regime 

diário de atendimento. 

Número de 

pacientes / 

usuários 

atendidos no 

regime 

integral de 

atendimento 

 

 

Número de 

pacientes / 

usuários 

atendidos no 

regime diário 

de 

atendimento 

 

- Ficha de 

admissão dos 

usuários 

- Evoluções em 

prontuários 

- Caderno de 

ocorrências 

diárias 

mensalmente 

2. Oportunizar o 

aprimoramento profissional 

e técnico para equipe de 

atendimento aos usuários 

em regime integral e diário 

para garantia de 

atendimento qualificado e 

eficiente.  

- Realização de cursos e 

capacitação com caráter de 

cuidados em AVD. 

Prevenir situações 

de sobrecarga pelos 

colaboradores e 

melhoria de 

atendimento 

qualificado e 

eficiente. 

- Oferecer 2 cursos e/ou 

capacitações por 

semestre. 

- Numero de 

Cursos e/ou 

capacitações 

ofertadas por 

semestre. 

 

- convocação 

para os 

cursos/lista de 

presença 

semestral 

3. Possibilitar a convivência 

comunitária, social e 

familiar, salvo casos de 

determinação judicial; 

através do fortalecimento 

 - Incentivo a visita dos 

familiares aos usuários em 

regime integral; 

- Manter o vínculo entre os 

usuários de regime integral de 

Melhorar os 

vínculos dos 

familiares e 

pacientes 

juntamente com os 

- Manter 2 visitas 

semanais de familiares 

de cada usuário do 

regime integral de 

atendimento, com visita 

- Índice de 

adesão dos 

familiares as 

atividades 

- Caderno de 

ocorrências e 

evoluções em 

prontuários 

Mensalmente/ 

Trimestralmente 
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dos vínculos dos familiares 

e sociais. 

atendimento e seus familiares 

mesmo quando a visita não for 

possível; 

- Realização de atividades de 

lazer, recreação e festividades 

com a participação dos 

familiares dos usuários de 

ambos os regimes de 

atendimento; 

- Realização de reuniões, troca 

de informações, capacitações 

de cuidados de AVD e suporte 

psicológico de equipe técnica 

com familiares dos usuários de 

ambos os regimes de 

atendimento; 

técnicos que 

compõem a equipe 

multidisciplinar.  

de 30% dos familiares 

de usuário em regime 

integral de atendimento; 

 

- Fazer 01 vez por mês 

chamada de vídeo ou 

envio de fotos aos 

familiares dos usuários 

em regime integral de 

atendimento; 

  

- Participação de 30% 

dos familiares dos 

usuários de ambos os 

regimes de atendimento 

nos eventos propostos;  

 

- Promover 01 reunião 

da equipe técnica com 

os familiares de ambos 

os regimes de 

atendimento por 

trimestre; 

propostas; 

- Numero de 

vídeos e fotos 

enviados para 

os familiares; 

- Índice de 

participação 

dos familiares 

de eventos; 

- Numero de 

reuniões; 

4. Articular com a rede 

socioassistencial, demais 

políticas públicas, sistemas 

de garantia de direitos e 

demais órgãos; 

- Realizações de reuniões para 

verificação de políticas 

públicas; 

Promover o 

andamento da 

instituição para 

garantir os direitos 

dos assistidos. 

 - Participar 

mensalmente das 

reuniões e atividades 

propostas e/ou 

solicitadas pela rede. 

- Número de 

reuniões 

solicitadas 

pela com 

participação 

no mês; 

- Registro da 

participação de 

reuniões da rede 

socioassistencial; 

 

mensalmente 

5. Promover acesso dos 

usuários à rede 

socioassistencial, demais 

políticas públicas, sistemas 

de garantia de direitos e 

demais órgãos; 

- Encaminhamento a rede 

socioassistencial; 

Promover o 

acesso adequado na 

rede.  

- Encaminhamento de 

80% dos usuários que 

apresentarem demanda 

no mês; 

- Número de 

encaminhame

ntos 

referenciados 

a rede; 

- Evoluções em 

prontuários 

 

mensalmente  

 7. Público Alvo a ser Abrangido: 

7.1. Usuários: 
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* Público prioritário atingido:  

- Crianças e Adolescentes com Deficiências Múltiplas e Severas, sequelados de Paralisia Cerebral, de ambos os sexos, mediante encaminhamento do Sistema 

judiciário, rede socioassistencial e demanda espontânea, residentes em Ribeirão Preto e região, que não possuem condições de acesso à rede de serviços públicos, 

que tenham seus direitos básicos violados e que tenham vínculos familiares fragilizados e rompidos. 

 

Atendimento Integrado: 45 vagas 

Atendimento Diário: 16 vagas 

 

* Público beneficiado indiretamente:   

- Funcionários pertencentes a OSC que sejam contratados em regime de CLT, a serem capacitados e treinados. 

- Prestadores de serviços terceirizados. 

  
7.2. Forma de Acesso dos Usuários:  

 - Encaminhamento da rede socioassistencial, Sistema Judiciário, Ministério Público, Secretarias Municipais de outros municípios e através de demanda espontânea. 

 

8. Articulação com a Rede:  
8.1. Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos:  

- Parceria com o Conselho Municipal da Assistencia Social (CMAS), Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretaria Municipal da Assistencia 

Social (SEMAS), Secretaria Municipal da Saude (SMSRP) e rede SUAS, instituições privadas e Prefeituras de Ribeirão Preto e Região. 

 

9. Recursos Humanos: Integral e diário: 

9.1. Recursos Humanos Envolvidos no Objeto. 

Quantidade Formação Função  

 

Nº de 

Horas/Semanal 

 

Vínculo (CLT, 

Prestador Serviços, 

voluntário)  

Remuneração 

(R$)  

Encargos 

Sociais 

(R$) 

Férias 

(R$) 

13º salário ou 

abono natalino 

(R$) 

1 Pedagogo Coordenador Projetos 40 CLT 3.245,00 694,03 270,40 270,40 

1 Serviço 

Social 

Assistente Social 20 CLT 2.000,00 321,82 166,83 166,83 

6 Enfermage

m 

Enfermeira 36 CLT 3.154,89 926,69 262,90 262,90 

4 Ensino 

Médio 

Cuidador 36 CLT 1.391,00 271,14 115,91 115,91 

4 Ensino 

Médio 

Aux. Adm. 44 CLT 2.300,00 372,82 191,66 191,66 

1 Enfermage

m 

Chefe de Enfermagem 44 CLT 4.555,00 1.189,51 379,58 379,58 
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23 Auxiliar de 

Enfermage

m 

Auxiliar de 

Enfermagem 

36 CLT 1.595,00 294,00 132,91 132,91 

12 Técnico de 

Enfermage

m 

Técnico de 

Enfermagem 

36 CLT 1.718,00 348,91 143,16 143,16 

1 Medicina Medico 20 PJ 6.000,00 0 500,00 500,00 

1 Fonoaudiol

ogia 

Fonoaudióloga 15 CLT 2.355,00 491,57 196,25 196,25 

3 Fisioterapia Fisioterapeuta 30 CLT 3.587,00 919,65 375,55 375,55 

2 Fisioterapia Fisioterapeuta 24 PJ 25,00 horas 0 0 0 

1 Nutrição Nutricionista 44 CLT 2.500,00 445,52 208,33 208,33 

2 Terapeuta 

Ocupaciona

l 

Terapeuta Ocupacional 30 PJ 20,00 horas 0 0 0 

1 Farmácia Farmacêutica 36 CLT 3.130,00 622,00 260,83 260,83 

1 Administra

ção 

 Analista Financeiro 44 CLT 3.000,00 578,84 250,00 250,00 

1 Gestão 

Recursos 

Humanos 

Analista RH  44 PJ 3.150,00 0 262,50 262,50 

4 Ensino 

Médio 

Completo 

Encarregada Geral 36 CLT 2.276,00 537,38 189,66 189,66 

4 Ensino 

Fundament

al 

Auxiliar de Limpeza 36 CLT 1.486,00 275,47 123,83 123,83 

1 Ensino 

Médio 

completo 

 Encarregada de Cozinha 36 CLT 1.843,00 310,79 153,58 153,58 

1 Ensino 

Fundament

al 

Cozinheira 36 CLT 1.643,00 261,13 136,91 136,91 

1 Ensino 

Fundament

Auxiliar de Cozinha 36 CLT 1.500,00 236,82 125,00 125,00 
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al 

1 Ensino 

Médio 

Completo 

Lactarista 36 CLT 1.600,00 253,82 133,33 133,33 

1 Ensino 

Médio 

Completo 

Costureira 36 CLT 2.565,04 604,80 302,40 302,40 

3 Ensino 

Médio 

Completo 

 Motorista 44 CLT 2.343,22 351,54 175,77 175,77 

1 Dentista Dentista 20 PJ 2.000,00 0 0 0 

1 Ensino 

Médio 

Completo 

Supervisora Geral 36 CLT 4.138,20 913,23 456,61 456,61 

10. Cronograma de Execução do Projeto/Atividade: Integral e diário: 

10.1. Cronograma de Atividades, integral e diários:  

Objetivo Específico Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - Oferecer atendimento 

com equipe 

multidisciplinar, que 

tenha capacidade técnica e 

operacional, visando a 

melhoria e qualidade de 

vida de crianças e 

adolescentes que tenham 

deficiências múltiplas e 

severas em decorrência da 

Paralisia Cerebral; 

1. - Acolhimento institucional; 

- Acompanhamento social; 

- Fisioterapia; 

- Psicologia; 

- Dentista; 

- Fonoaudiologia; 

- Acompanhamento com nutricionista; 

- Atividades em Saúde 

– Medicina / Enfermagem / 

Cuidadores(as); 

- Atividades externas com Cuidadores(as) 

acompanhando pacientes/usuários. 

-Captação de recursos próprios; 

- Prover espaço de atendimento com 

estrutura adequada; 

- Capacitar Equipe técnica. 

X X X X X X X X X X X X 

2 - Oportunizar o 

aprimoramento 

1. - Realização de cursos e capacitação 

com caráter de cuidados em AVD. 

X X X X X X X X X X X X 
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profissional e técnico para 

equipe de atendimento aos 

usuários em regime 

integral e diário para 

garantia de atendimento 

qualificado e eficiente. 

3- Possibilitar a 

convivência comunitária, 

social e familiar, salvo 

casos de determinação 

judicial; através do 

fortalecimento dos 

vínculos dos familiares e 

sociais. 

1. - Incentivo a visita dos familiares aos 

usuários em regime integral; 

- Manter o vínculo entre os usuários de 

regime integral de atendimento e seus 

familiares mesmo quando a visita não for 

possível; 

- Realização de atividades de lazer, 

recreação e festividades com a 

participação dos familiares dos usuários 

de ambos os regimes de atendimento, 

assim que o cenário da pandemia 

melhorar e não oferecer riscos para 

usuários e familiares; 

- Realização de reuniões, troca de 

informações, capacitações de cuidados de 

AVD e suporte psicológico de equipe 

técnica com familiares dos usuários de 

ambos os regimes de atendimento, assim 

que o cenário da pandemia melhorar e 

não oferecer riscos para os familiares; 

X X X X X X X X X X X X 

4. Articular com a rede 

socioassistencial, demais 

políticas públicas, 

sistemas de garantia de 

direitos e demais órgãos; 

- Realizações de reuniões para verificação 

de políticas públicas; 

X X X X X X X X X X X X 

5. Promover acesso dos 

usuários à rede 

socioassistencial, demais 

políticas públicas, 

sistemas de garantia de 

- Encaminhamento a rede 

socioassistencial; 

X X X X X X X X X X X X 
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direitos e demais órgãos; 

10.2. Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso (Mensal) integral e diários: 

DESPESA 1ª 

PARCELA 

2ª 

PARCELA 

3ª  

PARCELA 

4ª  

PARCELA 

5ª 

PARCELA 

6ª 

PARCELA 

7ª 

PARCELA 

8ª 

PARCELA 

9ª 

PARCELA 

10ª 

PARCELA 

11ª 

PARCELA 

12ª 

PARCELA 

RECURSOS HUMANOS - 1- 

Coordenador de Projetos / 1 - 

Assistente Social / 6 – Enfermeiros / 4 

– Cuidadores / 4 – Auxiliar 

Administrativo / 1 – Chefe de 

Enfermagem/ 23 – Aux. Enfermagem 

/ 12 – Tec. Enfermagem / 1 – 

Fonoaudióloga / 3 – Fisioterapeuta /  

1 – Nutricionista / 1 _ farmacêutica / 1 

– Analista Financeiro / 5 – 

Encarregada Geral / 4 – Auxiliar de 

Limpeza  / 1 – Cozinheira  / 1 – 

Auxiliar de Cozinha / 1 – Lactarista / 

1 – costureira / 3 – Motorista / 1 – 

Analista de RH. 

R$ 

30.319,85 

R$ 

30.319,85 

R$ 

30.319,85 

R$ 

30.319,85 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

30.319,83 

R$ 

 30.319,83 

ENCARGOS SOCIAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

RECURSOS HUMANOS PESSOA 

JURÍDICA 

2 – Terapeuta Ocupacional / 2 – 

Fisioterapeuta / 1 – Dentista / 1 – 

Psicóloga. 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$ 

14.000,00 

R$  

14.000,00 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

LOCAÇÕES DIVERSAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

UTILIDADES PÚBLICAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

COMBUSTÍVEL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

MATERIAL PERMANENTE R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL R$ 

44.319,85 

R$ 

44.319,85 

R$ 

44.319,85 

R$ 

44.319,85 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$ 

44.319,83 

R$  

44.319,83 
 

11. Descrição de Experiências Prévias: Parceira com a SEMAS, CMAS E FMCD.  
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