
 

Oficio nº023/2021 

 

 

 

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1075, Centro de Guarapuava-PR 

 

 

Vimos por meio desse, apresentar PLANO DE TRABALHO do Projeto Incluir e 

Crescer, cujo valor total é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para 

apreciação do COMDICA, visando a inclusão do mesmo no Banco de Projetos do FIA, 

que permite a captação de recursos de Pessoas Físicas e Jurídicas através do FIA – 

Fundo Municipal para Infância e Adolescência. 

 

 

 

 

 

Guarapuava - PR, 16 de novembro de 2021.  

  

  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Márcia Cristina Faria  
Presidente 

CPF: 408.258.171-53 
RG: 7.971.660-0 

 
 
 

 



           
PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

 

CNPJ: 

75.643.585/0001-67 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 
(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 
ENDEREÇO:Rua Luiz Ciscato, 75 

BAIRRO:Santa Cruz CIDADE:Guarapuava UF:PR CEP:85.015-070 

E-MAIL:guarapuava@apaebrasil.org.br TELEFONE:(42) 3623-2544 / 3622-3011 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:Márcia Cristina Faria CPF:408.258.171-53 

PERÍODO DE MANDATO: 
2020 á 2022 

RG/ÓRG 
EXPEDIDOR: 

7.971.660-0 
SSP/PR 

CARGO: 
Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE:Rua Afonso Botelho, 439 – 

Bairro Trianon 
CEP:85.012-030 

INSCRIÇÃO COMDICA 

NUMERO: 015 DATA: 01/09/2021 VENCIMENTO: 01/09/2023 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOME CPF / RG 

Maria Aparecida Barbosa Nunes 847.368.108-82 / 1.028.916-9 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 
NOME CPF / RG 

Gabriela Fedaracz 100.683.839-24 / 13.365.911-0 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

( x ) garantia do direito à convivência familiar e comunitária; 
( x ) atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco; 
(  ) atenção ao adolescente autor de ato infracional; 
(  ) garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua; 
( x ) enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; 
(  ) erradicação do trabalho infantil; 
(x  ) promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e à assistência social; 
(  ) prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras 
drogas; 
(  ) atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde; 
(  ) aprendizagem e qualificação profissional. 

 

 
  
 
 

mailto:guarapuava@apaebrasil.org.br


2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: 
Incluir e Crescer  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12 meses  

PÚBLICO ALVO:Crianças e adolescentes de 0 à 17 anos, com deficiência intelectual e múltipla, 

já inseridos na entidade. 

OBJETO DA PARCERIA:Atendimento especializado a crianças e adolescentes com deficiência 

intelectual e múltipla e seus familiares e/ou cuidadores, com grau de dependência e limitações.  

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  

Este projeto tem por finalidade prestar atendimento terapêutico, médico e social às 

crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla, colaborando assim para o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades e inclusão no meio em que vivem. 

        Com isso, a APAE de Guarapuava, busca através deste projeto propiciar atendimentos em 

seus dois segmentos de atuação (saúde e assistência social), com qualidade, através de equipe 

técnica específica que venha a dispor de atendimentos que visem a estimulação e evolução do 

quadro clínico e social de seus usuários e/ou familiares.  

    Realizando atividades e atendimentos socioassistenciais e terapêuticos para crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual e física neuromotora associada ás múltiplas deficiências 

e transtornos globais do desenvolvimento e para seus cuidadores e/ou familiares, ofertando a este 

um espaço de socialização, fortalecimento de vínculos, defesa de seus direitos e o 

desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades.  

Atualmente a instituição oferece 3.600 atendimentos terapêuticos mensais no setor de 

saúde atendendo a 150pessoas, sendo que a equipe multiprofissional é composta de assistentes 

sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e 

equipe de auxiliares com treinamento específico.  

 A todo este atendimento somam-se as políticas de preocupação permanente com a 

inclusão, proteção, orientação, prevenção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 

 
  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
       Este projeto visa atender crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla, 

atendidas pela APAE de Guarapuava, sendo nas políticas de Saúde com atendimentos 

terapêuticos, visando o desenvolvimento das potencialidades, autonomia e melhoria na 

qualidade de vida destes.  E na política de Assistência Social através de atendimentos 

sociofamiliares de acompanhamento, orientações sociais e serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos, voltado a inclusão social, cultura, esporte e lazer. 

 
 
 



3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 
          Proporcionar atendimento terapêutico e social especializado a crianças e adolescentes com 

deficiência intelectual e múltipla com grau de dependência e limitações, e seus familiares e/ou 

cuidadores, desenvolvendo suas potencialidades e buscando a independência e autonomia dos 

mesmos, através da saúde, educação, arte, esportes, profissionalização e assistência social. 

 
3.2. ESPECIFICOS  
• Trabalhar a estimulação precoce com a primeira infância, para desenvolver autonomia e 

independência dos mesmos; 

• Buscar atender as necessidades da entidade, melhorando a oferta de atendimentos, para 

assim atender os pacientes/usuários e familiares com melhor qualidade; 

• Proporcionar aos usuários e seus familiares, espaços de discussões sobre as dificuldades 

enfrentadas no cotidiano das pessoas com deficiência, para contribuir na qualidade de vida dos 

mesmos; 

• Possibilitar a reabilitação, inclusão e inserção social e para o trabalho, em especial 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e dos programas de transferência de 

rendas; 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

Programa/Oficina Atividades Oferecidas 
Período (Mês) 

Inicial Final 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para 

PCD  

Trabalhar a inclusão social da 
pessoa com deficiência através 
de equipe multidisciplinar 
especializa, como também a 
emancipação, independência, 
socialização, direitos, cultura e 
lazer. Bem como, os 
profissionais da equipe poderão 
identificar demandas e situações 
de violência e/ou violação de 
direitos e acionar os mecanismos 
necessários para resposta a tais 
condições. 

 

07/2022 07/2023 

Serviço de acompanhamento, 

avaliação e encaminhamento aos 

benefícios socioassistenciais 

Atendimento individual para 
orientações inerentes a pessoa 
com deficiência, avaliação, 
encaminhamentos e 
acompanhamentos referentes 
aos direitos socioassistenciais, 
bem como a garantia dos direitos 
da PCD, prevenindo e/ou 
atuando nas situações de 
violação destes 

07/2022 07/2023 



Centro de Prevenção, reabilitação 

e saúde 

Atendimentos terapêuticos 

individuais e/ou em grupos, para 

pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla. 

07/2022 07/2023 

 

 
5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM 
EXECUTADAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO 
OBJETO: 

Através dos serviços ofertados descritos abaixo pretende-se continuar o atendimento à 

200 crianças e adolescentes, através dos serviços, programas, projetos e atendimentos 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV):  Neste serviço, objetiva-

se a oferta de ações de prevenção à violação de direitos da pessoa com deficiência, bem como a 

reconstrução dos vínculos familiares já rompidos. Através de ações e atividades nos grupos 

psicossociais, busca-se conhecer os anseios e expectativas das famílias, de modo que consigam 

superar momentos de insegurança pessoal e social. 

SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AOS BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS:A realização de atendimento individual para orientações sociais sobre 

acesso a direitos da pessoa com deficiência, bem como elaborações de pareceres sociais, 

referenciamentos para a rede socioassistenciais, avaliações, encaminhamentos e 

acompanhamentos referentes aos direitos socioassistenciais, assim prevenindo e/ou atuando nas 

situações de violação destes. 

CENTRO DE PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E SAÚDE:Atendimento terapêutico, médico e social à 

crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla, sendo estes alunos do setor 

escolar ou pessoas da comunidade, nas áreas de: Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia, Equoterapia, Hidroterapia, Enfermagem, Nutrição e Serviço Social. 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS 

A partir de intervenções realizadas com os usuários e seus familiares e/ou cuidadores, 

busca-se oferecer atendimento especializado, nas políticas de assistência social e saúde, 

promovendo e estimulando a proteção, orientação, prevenção, inclusão e defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência, através da aproximação e integração entre família e a entidade, 

promovendo trocas de vivências entre as mesmas e informando sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, garantindo que estes encontrem autonomia e independência, e assim demonstrando 

suas habilidades e potenciais para a superação das dificuldades e o preconceito. 

Para isto, todas as aquisições descritas neste projeto vêm de encontro para atender as 

demandas dos serviços/programas/projetos e demais atendimentos existentes na instituição, 

conforme segue: 



            Melhorias de equipamentos buscam-se substituir os quais já se encontram danificados ou 

defasados para melhor desempenho tanto nos trabalhos dos profissionais que os utilizam, bem 

como as a folha de pagamento dos profissionais que atendem crianças e adolescentes e as 

despesas de custeio para a manutenção da entidade, no setor de saúde e no Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 
5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos para PCD 

(Inclusão Social) 

Trabalhar a autonomia e 
independência da pessoa com 
deficiência intelectual, bem como 
suas particularidades com temas 
apresentados pelos usuários e 
conforme suas demandas.   

- Relatórios de Atividades; 
- Reuniões com 
familiares; 
- Avaliações; 
- Listas de presença. 

2 

Centro de Prevenção, 

reabilitação e saúde 

Propiciar atendimentos terapêuticos 
multidisciplinar a crianças e 
adolescentes com deficiência. 

- Elaboração de Plano 
terapêutico; 
- Registro de 
atendimentos em 
prontuário único; 
- Reunião com familiares; 
- Relatórios semestrais. 

3 Serviço de 

Avaliação, orientação e 

Encaminhamento aos 

Benefícios 

Socioassistenciais 

 

Atendimento individual, avaliações, 
encaminhamentos e orientações 
referentes aos direitos 
socioassistenciais.  

 

-Registro de atendimentos 
em prontuário único; 
- Relatórios semestrais. 
-Registro de atendimentos 
em instrumental próprio 
do Serviço Social.  

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPAFASE ESPECIFICAÇÃO 
(ações) 

INDICADOR 
FISICO 

DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 Serviço de 
Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos para PCD 
(Inclusão Social) 

Com a equipe 
multidisciplinar 
trabalha-sea inclusão 
social da pessoa com 
deficiência através de 
equipe 
multidisciplinar 
especializa, como 
também a 
emancipação, 
independência, 
socialização, direitos, 
cultura e lazer. Bem 
como, os 
profissionais da 
equipe poderão 
identificar demandas 
e situações de 

Pessoas 70/ano 07/2022 07/2023 



violência e/ou 
violação de direitos e 
acionar os 
mecanismos 
necessários para 
resposta a tais 
condições. 

2 Centro de 
Prevenção, 

reabilitação e 
saúde 

Atendimentos 

terapêuticos 

individuais e/ou em 

grupos, para pessoas 

com deficiência 

intelectual e múltipla. 

Pessoas 150/mês 07/2022 07/2023 

3 Serviço de 
acompanhamento,  

avaliação, 
orientação e 

Encaminhamento 
aos Benefícios 

Socioassistenciais 

 

Realizar atendimento 
individual para 
orientações sociais 
referente acesso a 
direitos da criança e 
adolescente com 
deficiência, bem 
como 
acompanhamento e 
encaminhamentos, 
prevenindo e/ou 
atuando nas 
situações de violação 
destes. 

 

Pessoas  200/mês 07/2022 07/2023 

 

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00) 

VALOR PREVISÃO DE RECEITA R$ 150.000,00 
VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$ 15.000,00 

VALOR TOTAL DO PROJETO  R$ 135.000,00 
 

 

 
7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

Pagamentos de Salários R$ 82.500,00 R$ 6.875,00 R$ 82.500,00 

Aquisição de Materiais de 
Consumo 

R$ 20.000,00 R$ 1.666,66 R$ 20.000,00 

Aquisição de Móveis, 
Equipamentos e Materiais 
Permanentes. 

R$ 32.500,00 - R$ 32.500,00 

 
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

8.1. CONCEDENTE 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

R$ 41.041,67 R$ 8.541,67 R$ 8.541,67 R$ 8.541,67 R$ 8.541,67 R$ 8.541,67 

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 º MÊS 12º MÊS 

R$ 8.541,67 R$ 8.541,67 R$ 8.541,66 R$ 8.541,66 R$ 8.541,66 R$ 8.541,66 



8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

 
 
 
9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Material de Consumo 

 Gêneros de Alimentação R$ 625,00 R$ 7.500,00 

 Material de Expediente R$ 416,66 R$ 5.000,00 

 Material de Limpeza e Higienização R$ 625,00 R$ 7.500,00 
TOTAL GERAL R$ 20.000,00 

 Material   Permanente  

 Aparelhos e Utensílios Domésticos 
(Geladeira, Freezer) 

- R$ 5.000,00 

 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 
(Ventiladores) 

- R$ 2.500,00 

 Mobiliário em Geral 
(Armários, Cadeiras) 

- R$ 10.000,00 

 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto 
(Televisores) 

- R$ 7.000,00 

 Coleções e Materiais bibliográficos 
(Materiais Educativos, Pedagógicos e Sensoriais) 

- R$ 8.000,00 

TOTAL GERAL R$ 32.500,00 
Recursos Humanos 

 Vencimentos e Salários 
(04 assistentes sociais e 01 psicólogo) 

R$ 6.875,00 R$ 82.500,00 

SUBTOTAL R$ 135.000,00 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$ 15.000,00 
Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal) - 

TOTAL GERAL: R$ 150.000,00 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 
Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato do 
Termo de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após término da 
vigência. 

 
PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 

 
Guarapuava, 16 de novembro de 2021. 

 
 

MÁRCIA CRISTINA FARIA 
Presidente 

CPF: 408.258.171-53 
RG:7.971.660-0 



 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº027/2020 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FIA 

  

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  

Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que 

verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas 

na Resolução nº 027/2020/COMDICA e seus Anexos, que regulamenta o Banco de 

Projetos para utilização do recurso da dotação orçamentária do Fundo Municipal para 

Infância e Adolescência - FIA, razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita 

concordância com as mesmas.  

Estamos cientes que a apresentação de nosso plano de trabalho implica na 

aceitação de todos os Termos da referida Resolução e seus Anexos.   

 

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.   

  

Guarapuava-PR, 16 de novembro, de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Márcia Cristina Faria  
Presidente 

CPF: 408.258.171-53 
RG: 7.971.660-0 

 


