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PLANO DE TRABALHO - CONTINGÊNCIA 

2020 
I – IDENTIFICAÇÃO: 

1.1.  DO TIPO DE PARCERIA: 

(X) Colaboração 

(   ) Fomento  

1.2. DA AÇÃO: 

(X) Serviço 

(     ) Projeto 

1.3. DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)/ENTIDADE: 

Nome: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – 

AFUPACE – Recanto Tia Marlene 

CNPJ: 01.053.700/0001-07 

Endereço: Rua Dirceu Esteves Garcia 

Número: 2497                                      Complemento: Casa 

Bairro: Jardim Palmeira I 

CEP: 15.501.454 

Município: Votuporanga/SP 

Telefone/Fax: 17-3046-3248 

E-mail: afupace@hotmail.com 

Site: http://afupace.blogspot.com.br/  

1.4. DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC/ENTIDADE: 

Nome: Maria de Lourdes Moraes 

RG: 7.193.462-5 SSP/SP 

CPF: 888.386.688-68 

Endereço: Rua José Garcia Peres 

Número: 3563                                          Complemento: Casa 

Bairro: Santa Amélia 

CEP:15.503.195 

Município: Votuporanga 

Telefone: 17-3421-3742                                 Celular: 17-9.9157-0010 

E-mail: marymaluafupace@gmail.com 

Data do início do mandato: 25/01/2018 

Data do término do mandato: 24/01/2022 

1.5. DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO: 

Nome: Bruna Gabriela Moreira Mazetti 

Cargo/Função: Assistente Social 

Formação Profissional: Serviço Social 

Nº do Órgão de Classe: 49.385 

Endereço: Rua Euflazina Marciano da Silva 

Número: 409                                           Complemento: Casa 

Bairro: Jardim Barreto 

CEP: 15.520-000 

Município: Valentim Gentil 

Telefone: -                                            Celular: 17-9.9178-9740 

E-mail: brunagmmazetti@hotmail.com 

 

http://afupace.blogspot.com.br/
mailto:brunagmmazetti@hotmail.com
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II - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE/OSC:  

(    )  Famílias  

(    ) Idoso 

(    ) Crianças e Adolescentes 

(X ) Pessoa com Deficiência 

(    ) População de Rua/Migrante  

(    ) Outros 

 

III - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:   

 A AFUPACE – Recanto Tia Marlene em consonância com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais oferta o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas famílias; o qual assegura atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, atitudes discriminatórias e 

preconceituosas no seio da família e/ou pela sociedade em si, falta de cuidados adequado, 

alto grau de estresse dos atendidos e dos envolvidos, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

O serviço tem a finalidade de promover a independência, a inclusão social e a melhoria 

da qualidade de vida de seus participantes, priorizando o incentivo à autonomia de 

convivência da dupla – pessoa cuidada e cuidador familiar. Dispõe de equipe 

multiprofissional composta por coordenador, assistente social, psicóloga, terapeuta 

ocupacional, cuidadores sociais, equipe administrativa, cozinheira e serviços gerais, em 

consonância com as normativas legais referentes aos trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.  

As ações desenvolvidas no Serviço possibilitam o empoderamento das famílias e dos 

seus entes com deficiência, bem como a pessoa com deficiência, onde criamos espaços de 

acolhida, troca de experiências e reflexão sobre o sentir, o pensar, o agir, dificuldades e 

superações, além das dinâmicas familiares, dentre outras reflexões, com a finalidade da 

construção coletiva de novas formas de promoção a autonomia da pessoa com deficiência e 

suas famílias, bem como orientações e viabilização do acesso a benefícios, programas de 

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer 

e encaminhamentos a rede socioassistencial. 

O acompanhamento efetivo das ações, traz identificações de demandas e das violações 

de direitos, fazendo-se necessário, os encaminhamentos pertinentes para a garantir o direito 

do atendido e seus familiares.  

As intervenções são pautadas na diminuição da exclusão social, potencialização do 

atendido e seus familiares, agregar conhecimento e empoderamento. 

 

IV – PRAZO DE EXECUÇÃO:  Enquanto perdurar a Calamidade Pública em 

conformidade com as orientações dos decretos federal, estadual e municipal.  

 

V – META E PÚBLICO A SER ATENDIDO:  

40 pessoas: crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, múltipla e 

autista de Votuporanga/SP. 
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VI - JUSTIFICATIVA: 

A AFUPACE – Recanto Tia Marlene em consonância com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais oferta o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas famílias; o qual assegura atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, atitudes discriminatórias e 

preconceituosas no seio da família e/ou pela sociedade em si, falta de cuidados adequado, 

alto grau de estresse dos atendidos e dos envolvidos, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

Diante da pandemia gerada pelo Covid-19, reinventamos a forma de trabalho, mantendo 

o trabalho continuo das atividades prevista em Plano de Trabalho, conforme termo de 

colaboração firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Votuporanga, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Votuporanga.  

Diante dos decretos e normativas reestruturamos o serviço, sem prejuízo ao atendido.  

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

decretou a disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial; 

Considerando que a doença provocada pelo novo coronavírus, oficialmente conhecida 

como Covid-19, sigla em inglês para coronavirusdisease 2019 (doença por coronavírus 2019, 

na tradução), necessita de medidas coordenadas, integradas e cooperadas de âmbito nacional, 

regional e local; 

Considerando as orientações, da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS -, 

datada de 13 de março de 2020, às gestões de assistência social municipais, prioritariamente 

voltado aos serviços de acolhimento institucional de adultos, idosos, pessoas em situação de 

rua, entre outros, para observação, prevenção e encaminhamento de casos de Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Informativo da SEASO – Secretaria Municipal de Assistência Social “Maria Cristina da 

Silveira Fernandes” do município de Votuporanga que traz orientações sobre o atendimento 

das Unidades de Assistência Social diante da pandemia do COVID-19. 

 

VII - OBJETIVOS: 

7.1. Objetivo Geral: 

✓ Garantir o serviço continuado, através de novas estratégias de trabalho; 

atendimento online, teletrabalho por vídeo chamadas, grupos por aplicativos, envio de 

atividades por vídeo, agendamentos entre outros.  

7.2. Objetivos Específicos: 

✓ Propiciar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 

outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de 

Garantia de Direitos; 

✓ Realizar levantamento de demandas vulneráveis; 

✓ Propiciar o acesso a benefícios, como o auxilio emergencial e itens básico 

de cidadania; 

✓ Efetuar atendimentos on line, com agendamento prévio; 

✓ Garantir atendimento individual com ambiente limpo e seguro; 

✓ Efetivar o vinculo do atendido e seus familiares e 

✓ Realizar o desenvolvimento continuo do atendido. 
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VIII – QUADRO DE METAS, ETAPAS E AÇÕES/ATIVIDADES DURANTE A 

PANDEMIA:  
Meta Etapa Especificação 

das 

Ações/Atividades 

Metodologia Prazo de Execução 

Garantir o serviço 

continuado, através 

de novas estratégias 

de trabalho. 

Etapa 1: Realizar 

atividades de acolhida, 

escuta, estudo social, 

visitas domiciliares, 

atividades de convívio 

e socialização, 

monitoramento das 

atividades, 

acompanhamento 

familiar, visando 

garantir direitos e 

fortalecimento dos 

vínculos familiares e 

comunitários. 

Trabalho Social 

com atendidos e 

suas famílias 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Intensificar a forma de 

trabalho, afim de verificar 

situações de vulnerabilidade 

social; 

- Efetuar contatos telefônicos, 

- Atendimentos online e 

individual com agendamento 

prévio,  

- Ofertar um ambiente seguro; 

- Orientação de benefícios 

(auxilio emergencial); 

- Orientações direcionadas ao 

Covid – 19; 

- Acompanhamento social; 

- Disponibilizar vídeos de 

orientações; 

- Discernir conhecimento 

garantindo a proteção integral 

dos 40 atendidos. 

 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 2° Etapa: Desenvolver 

grupos com familiares, 

com o objetivo de 

fortalecimento da 

convivência familiar e 

comunitária, auxiliar na 

qualidade de vida e 

familiar, envolvendo a 

participação de pais, 

responsáveis e 

cuidadores no processo 

de habilitação e 

reabilitação.  

Oficinas 

socioeducativas 

com famílias 

 

 

 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar live e/ou chamadas 

on line com o grupo de pais 

através de aplicativos 

disponíveis, como o Telegram 

e Meet, 

- Diante da não efetividade do 

item anterior, será realizado 

atendimento on line e ou 

presencial individual para 

orientações; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos, 

através de 1 orientação mensal 

com todos os responsáveis em 

conjunto, (online) conforme 

previsto em Plano de 

Trabalho. 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 
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 3° Etapa: ofertar a 

descoberta de aromas, 

sons, sensações e 

degustações que serão 

evidenciadas durante as 

atividades, 

proporcionando aos 

atendidos de  emoções, 

novas descobertas, 

entre os sentidos 

(paladar/olfato e tato), 

bem como a interação 

com o ambiente em 

que frequenta; além de 

atividades manuais, de 

artesanato onde 

proporcionará 

conhecimento e 

habilidades. 

Oficina de Artes 

e 

Desenvolviment

o Sensorial 

 

 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 4° Etapa: Promover a 

autonomia do atendido; 

possibilitando aos 

atendidos autonomia, a 

reprodução das 

orientações em suas 

residências, 

considerando que os 

profissionais 

envolvidos orientam e 

direcionam os 

familiares na 

continuidade das ações. 

Oficina de 

Cuidados de 

Vida Diária 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável. 

 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 5° Etapa: Realizar 

reuniões da equipe 

técnica para obter 

resolutividade através 

de questões existentes 

que prejudiquem o 

bem-estar e a 

integridade do 

atendido. 

Capacitação com todos 

os colaboradores, afim 

Reuniões 

Multidisciplinar, 

Estudo e 

avaliação de 

caso 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar live e/ou chamadas 

on line com o grupo de pais 

através de aplicativos 

disponíveis, como o Telegram 

e Meet, 

- Diante da não efetividade do 

item anterior, será realizado 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 
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de agregar 

conhecimento e 

melhorar o trabalho 

prestado, oferecendo 

palestras, através de 

parcerias firmadas com 

profissionais externos 

da rede municipal.  

atendimento on line e ou 

presencial individual para 

orientações; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 

 

 6°Etapa: Viabilizar 

estímulo a vida 

comunitária, 

proporcionando a 

socialização, 

autoestima e inclusão 

social. 

Eventos de 

datas 

comemorativas 

e passeios 

externos 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Não será possível, pois essa 

ação é realizada através de 

interação, sendo assim haverá 

aglomeração e não iremos 

respeitar o isolamento social; 

- Realizar atividades online e 

ou individual com 

agendamento prévio diante de 

datas comemorativas 

existentes e 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 7° Etapa: Promover de 

forma lúdica e prática o 

conhecimento de 

conceitos da 

alimentação saudável, 

preparo de variados 

tipos de alimentos, 

nutrição e higiene; 

propiciando autonomia 

e socialização.  

P  

    Oficina Cozinha 

terapêutica                                                                                                                                                            

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 8° Etapa: Estimular o 

conhecimento e 

sensibilidade através da 

música e expressão 

corporal, respeitando 

suas particularidades e 

superando-as.  

Oficina de 

Musicoterapia, 

Expressão 

corporal e 

Teatral 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 
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- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 9° Etapa: Efetuar 

oficina de meio 

ambiente, mediante a 

disponibilidade  de 

grande espaço verde, 

além da reserva natural 

existente na entidade, 

onde serão 

desenvolvidas ações 

voltadas à formação 

ambiental, como: 

plantar arvores, plantas 

ornamentais, realizar 

passeios, e 

implementar um 

viveiro de mudas, 

hortas e afins. 

Oficina de Meio 

ambiente 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 10° Etapa: Oferecer 

para  

autonomia do atendido 

orientações  sobre 

cuidados e estimulação 

para a família, visando 

a inclusão social, 

educacional e 

comunitária.  

Oficina Criando 

Asas 

-Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 
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- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 11° Etapa: Contribuir 

para o 

desenvolvimento 

físico, psíquico e 

motor, garantindo 

maior autonomia e a 

diminuição de 

patologias.  

Hidroterapia - Essa ação é uma parceria 

com a Unifev, a mesma foi 

suspensa em período de 

pandemia.  

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

 12° Etapa: 

Proporcionar através da 

capoeira, a 

socialização, interação 

e liberdade de 

expressão. 

Capoeira -Planejamento e organização 

da equidade profissional das 

atividades remotas dos 

atendidos; 

- Efetuar contatos telefônicos 

com responsáveis pelos 

atendidos, orientando 

atividades a serem efetuadas; 

- Agendar atendimento online 

para acompanhar a atividade 

proposta; 

- Agendar atendimentos 

individuais, diante da 

disponibilidade do 

responsável a traze-lo até a 

OSC; 

- Fornecer atividades 

adapatadas, através de 

materiais existentes em casa; 

- Registro de relatório, fotos e 

feedback do responsável e 

- Atingir os 40 atendidos. 

 

Enquanto perdurar a 

Calamidade Pública em 

conformidade com as 

orientações dos decretos 

federal, estadual e 

municipal. 

IX – INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTOS: 

  

Ações/Atividades Indicadores de Resultados Quantitativos 

e Qualitativos 
Indicadores de Impactos 

Quantitativos e Qualitativos  
Trabalho Social com 

atendidos e suas famílias 

 

Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

disseminando informações sobre direitos 

sociais, civis e políticos e condições sobre 

o usufruto. 

Acesso aos direitos socioassistenciais e 
redução dos agravos decorrentes de 

situações violadoras de direitos 

Oficinas socioeducativas 

com famílias 
Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

disseminando informações sobre direitos 

sociais, civis e políticos e condições sobre 

o usufruto. 

Acesso aos direitos socioassistenciais e 
redução dos agravos decorrentes de 

situações violadoras de direitos 

Oficina de Artes e 

Desenvolvimento Sensorial 
Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades 

Contribuir com o aumento de suas 

potencialidades e desenvolver 

habilidades no atendido, diminuindo o 

tempo ocioso, acesso a direitos 
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Oficina de Cuidados de Vida 

Diária 
Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, criar 

oportunidades que estimulem e ou 

fortaleçam a construção/reconstrução de 

seus projetos de vida. 

Diminuição da sobrecarga dos 

cuidadores advinda da prestação 

continuada de cuidados as pessoas com 

dependência. 
Proteção social e cuidados individuais e 

familiares voltados ao desenvolvimento 

de autonomias  
Reuniões Multidisciplinares, 

Estudo e avaliação de caso 
Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, obter 

experiencias para relacionar-se e conviver 

em grupo, administrar conflitos por meio 

do diálogo, compartilhando modos de 

pensar, agir e atuar coletivamente.   

Diminuir com as violações de direitos, 

contribuir com a efetivação da qualidade 

de vida, fortalecimento de vínculos e 

socialização. 
Redução dos agravos decorrentes de 

situações violadas de direitos 
Eventos de Datas 

Comemorativas e Passeios 

Externos 

Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades. 

Aumento da autonomia, socialização e 

integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária 

Oficina Cozinha Pedagógica Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de escolha e tomada de 

decisão. 

Contribuir com o aumento de suas 

potencialidades e desenvolver 

habilidades no atendido, diminuindo o 

tempo ocioso e acesso a direitos 
Oficina de Musicoterapia e 

expressão corporal e teatral. 
Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades 

Aumento da autonomia, socialização e 

integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 

Oficina de Meio ambiente. Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio com a natureza 

e de desenvolvimento de potencialidades 

Aumento da autonomia, socialização e 

integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 

Oficina Criando Asas. Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades, 

estímulos que fortaleçam a construção de 

seus projetos de vida. 

Diminuição da sobrecarga dos 

cuidadores e familiares advindas da 

prestação continuada de cuidados às 

pessoas com dependência. 
Proteção social e cuidados individuais e 

familiares voltados ao desenvolvimento 

de autonomias.  
Hidroterapia. Oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades, 

diminuição de dores patologias. 

Aumento da autonomia, socialização e 

integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 
Capoeira Atender até 100% dos atendidos e seus 

familiares inseridos no serviço, 

oportunidades de convívio e de 

desenvolvimento de potencialidades 

Aumento da autonomia, socialização e 

integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 
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X- PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Ações/Atividades Indicadores Quantitativos e Qualitativos de 

Resultados e Impactos 

Meio de Verificação 

Trabalho Social com Atendidos e 

suas Famílias 
 

Disseminando orientações em até 100% dos 

atendidos e seus familiares sobre direitos sociais, 

civis e políticos e condições sobre o usufruto, 

reduzindo os agravos decorrentes de situações 

violadas de direitos 
 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficinas Socioeducativas com 

Famílias 
Disseminando orientações em até 100% dos 

atendidos e seus familiares sobre direitos sociais, 

civis e políticos e condições sobre o usufruto, 

reduzindo os agravos decorrentes de situações 

violadas de direitos 

 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficina de Artes e 

Desenvolvimento Sensorial 
Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades, contribuir 

com o aumento de suas potencialidades e 

desenvolver habilidades no atendido, diminuindo 

o tempo ocioso, acesso a direitos, maior interação, 

incentivar a criatividade. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficina de Cuidados de Vida 

Diária 
Atender até 100% dos atendidos e seus familiares, 

diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda 

da prestação continuada de cuidados as pessoas 

com dependência, obtendo proteção social e 

cuidados individuais e familiares voltados ao 

desenvolvimento de autonomias. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Reuniões Multidisciplinares, 

Estudo e avaliação de caso 
Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, diminuir com as violações de 

direitos, contribuir com a efetivação da qualidade 

de vida, fortalecimento de vínculos e socialização 

e 
redução dos agravos decorrentes de situações 

violadas de direitos. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Eventos de Datas Comemorativas e 

Passeios Externos 
Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades, aumento 

da autonomia, socialização e integração, 

fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária; valorização do atendido, como 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
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protagonista efetuando atividades 

externas/passeios, e colocando-o inserido em datas 

pertinentes de comemoração. 

no site da OSC. 

 

Cozinha Pedagógica Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de escolha e 

tomada de decisão; contribuir com o aumento de 

suas potencialidades e desenvolver habilidades no 

atendido, diminuindo o tempo ocioso, acesso a 

direitos 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficina de Musicoterapia e 

Expressão corporal e teatral 
Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades, aumento 

da autonomia, socialização e integração, 

fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficina de Meio ambiente Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades; aumento 

da autonomia, socialização e integração, 

fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 
Oficina Criando Asas Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades, estímulos 

que fortaleçam a construção de seus projetos de 

vida; efetivando proteção social e cuidados 

individuais e familiares voltados ao 

desenvolvimento de autonomias. 
 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 

 

Hidroterapia Oportunidades de convívio e de desenvolvimento 

de potencialidade; aumento da autonomia, 

socialização e integração, fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. 

Não se aplica 

Capoeira Atender até 100% dos atendidos e seus familiares 

inseridos no serviço, oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades, aumento 

da autonomia, socialização e integração, 

fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária. 

- Registro de relatório, fotos e 
feedback do responsável legal 
do atendido; 
- Lista de controle de ligações 
efetuadas; 
- Inserir atividades e vídeos 
no site da OSC. 
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      XI - QUADRO RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PELA ENTIDADE: 

(Para Execução do serviço) 

 

Qt. Formação 

Profissional 
Função Carga Horária/ 

Semanal 
Fonte Pagadora Vínculo 

Empregatício 
01 Serviço Social Assistente Social 30 RM/RE/RP CLT 
01 Terapeuta 

Ocupacional 
Terapeuta Ocupacional 16 RM/RE/RP CLT 

01 Psicologia Psicólogo 20 RM/RE/RP CLT 
01 Ensino Médio Cuidador Social  40 RM/RE/RP CLT 
01 Ensino Médio e ou 

Superior 
Cuidador Social 

40 
RM/RE/RP CLT/ST 

01 Ensino Superior 

Completo 
Cuidador Social 

40 
RE/RE/RP CLT 

01 Ciências Contábeis Coordenador do Serviço 40 RE/RE/RP CLT 

01 Ensino Fundamental 
Serviços Gerais - 

Limpeza 
40 RM/RE/RP CLT 

02 Ensino Médio Cozinheira 40 RM/RP/RF CLT 
01 Ensino Médio Encar. Serv. Gerais 40 RM/RE/RP CLT 
01 Ensino Fund. 

Incompleto 
Serviços Gerais 

40 
RM/RE/RP CLT 

01 Ensino Médio Aux. Administrativo 40 RM/RE/RP CLT 
01 Pedagogia Musicoterapeuta 12 RM/RE/RP STPJ 
01 Fisioterapia Fisioterapeuta 10 RP CLT 
01 Educação física  Instrutor de Capoeira 06 RM/RE/RP STPJ 

 

XII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS: 

 

Ações/Atividades Horário Dias da Semana 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Trabalho Social com Atendidos e 

suas famílias 

7:30 as 13:30 horas x x x x x 

Oficinas socioeducativas com 

famílias 

8:30 as 10:30 horas 

(mensal) 

x     

Oficina de Artes e 

Desenvolvimento Sensorial 

09:00 as 10:00 horas x x x x x 

13:00 as 14:00 horas x x x x x 

Oficina de Cuidados de Vida 

Diária 

09:00 as 10:00 horas x  x   

13:00 as 14:00 horas x  x   

Reuniões Multidisciplinares, 

estudo e Avaliação de Caso 

8:00 as 10:00 horas 

(mensal) 

x     

Eventos de datas Comemorativas 

e Passeios Externos 

9:00 as 10:00 horas     x 

13:00 as 14:00 horas     x 

(sujeito a alterações de acordo com datas comemorativas e convites) 

Cozinha pedagógica 9:00 a 10:00 horas   x   

13:00 as 14:00 horas   x   

Oficina de Musicoterapia e 

expressão Corporal e Teatral 

9:00 as 11:00 horas x x x   

13:00 as 15:00 horas  x x x  
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Oficina de Meio Ambiente 9:00 as 10:00 horas     x 

13:00 as 14:00 horas     x 

Oficina Criando Asas 7:30 as 11:00 horas x x x x x 

13:00 as 16:00 horas x x x x x 

Hidroterapia 13:00 as 14:00 horas x     

Capoeira 13:00 as 15:00 horas x     

8:00 as 9:00 horas   x   

9:00 as 11:00 horas    x  

13:00 as 14:00 horas     x 

XIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DE 

COFINANCIAMENTO:  

 

COFINANCIAMENTO MUNICIPAL 

Natureza 

da 

Despesa 

1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

5º 

Mês 

6º 

Mês 

7º 

Mês 

8º 

Mês 

9º 

Mês 

10º 

Mês 

11º 

Mês 

Serviço 

de 

Terceiro- 

PJ 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

Recursos 

Humanos 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,00 

R$ 

9.343,92 

Material 

de 

Consumo 

R$ 

1.135,77 

R$ 

1.135,77 
R$ - R$ - 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.460,27 

R$ 

1.135,78 

Total 
R$ 

11.678,77 

R$ 

11.678,77 

R$ 

10.583,00 

R$ 

10.583,00  

R$ 

12.003,27 

R$ 

12.003,27 

R$ 

12.003,27 

R$ 

12.003,27 

R$ 

12.003,27 

R$ 

12.003,27 

R$ 

11.679,70 

 

COFINANCIAMENTO ESTADUAL 

Natureza 

da 

Despesa 

1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

5º 

Mês 

6º 

Mês 

7º 

Mês 

8º 

Mês 

9º 

Mês 

10º 

Mês 

11º 

Mês 

Serviço de 

Terceiro- 

PJ 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

R$ 

1.800,00 

Recursos 

Humanos 

R$ 

4.201,80 

R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,80 
R$ 

4.201,60 

Material de 

Consumo 

R$ 

1.001,18 

R$ 

1.001,18 
R$ - R$ - R$ 

1.460,28 
R$ 

1.460,28 
R$ 

1.460,28 
R$ 

1.460,28 
R$ 

1.460,28 
R$ 

1.460,28 
R$ 

1.287,26 

Total 
R$ 

7.002,98 

R$ 

7.002,98 
R$ 

6.001,80 
R$ 

6.001,80 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.462,08 
R$ 

7.288,86 

 

COFINANCIAMENTO FEDERAL 
Natureza 

da Despesa 

1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

5º 

Mês 

6º 

Mês 

7º 

Mês 

8º 

Mês 

9º 

Mês 

10º 

Mês 

11º 

Mês 

Recursos 

Humanos 

R$ 

740,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

Total 
R$ 

740,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

R$ 

736,00 

 

 

 



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

Recanto Tia Marlene 

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996 

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999 

Declarado de Utilidade Pública FederalPortaria 374 de 16 de maio 2000 

CEBAS nº 71000.001846/2015-08 

CNPJ: 01.053.700/0001-07 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 

XIII – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO 

INSTITUCIONAL:  

12.1 – Dos funcionários 

Procedimento Operacional: 

1. Ao chegar à instituição, ir ao banheiro dos colaboradores. Trocar de roupas, e sapatos, 

lavar as mãos com água e sabão, e passar Álcool 70%; 

2. Fazer uso de máscara de tecido; 

3. Caso apresente algum sinal ou sintoma de síndrome gripal, o mesmo será orientado, a ir 

para uma Unidade Básica de Saúde mais próxima, para avaliação médica, e se  for o 

caso, pegar atestado de 14 dias, até melhora dos sintomas, e outras evoluções; 

4. Cada profissional é responsável por fazer a higienização dos equipamentos, ou matérias 

usadas nas atividades com os atendidos e 

Atendimentos serão realizados online e/ou individual. 

12.2 – Dos usuários 

1. Orientações continuadas sobre a pandemia; 

2. Uso correto da máscara; 

3. Lavagem correta das mãos e 

4. Uso de álcool em gel. 

 

XIV – PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01 de Abril de 2020 até a cessação do estado de 

calamidade pública reconhecida pelo Decreto Municipal nº.12.210, de 01 de  Abril 

de 2020. 

 

XV – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

- As atividades mensais e semanais, continuaram conforme consta em Plano de Trabalho – 

firmado em Termo de Colaboração – as atividades são continuadas/ininterrupta, de forma 

diferenciada devido a Pandemia do Covid-19 (atendimentos individuais e online); 

- Todos os profissionais do serviço, irão continuar realizando suas atividades, afim de dar 

continuidade no trabalho e efetivar o acompanhamento familiar e dos atendidos e 

- Diante da continuidade das ações, os pagamentos serão efetuados conforme firmado em 

termo de colaboração.   

XVI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMAS: 

 

Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; 

Resolução CNAS 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social – Nob Suas; 

Resolução 313, de 19 de março de 2020 – Conselho Nacional de Justiça; 

Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assitência Social (Loas); 

Portaria/MS n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (2019 – nCOV); 
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Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020, normatiza a Lei n° 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019; 

Informativo n° 01, de março de 2020, da Frente Nacional em Defesa do SUAS, que 

reafirma a natureza essencial da Proteção Pública do SUAS; 

Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que 

regulamenta e operacionaliza a Lei n° 13.979/2020, estabelecendo medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública; 

Portaria Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 – CadÚnico Benefício 

de Prestação Continuada; 

Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020; Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

Portaria do Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 – CadÚnico para 

Programa Bolsa Família; 

Decreto n° 64.879, de 21 de março de 2020 - Decretação do Estado de Calamidade 

Nacional pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo; 

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N° 05/2020 com orientações para a prevenção 

e o controle de infecções pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) em instituições de Longa 

Permanência para Idosos – ILPI; 

 Orientação técnica nº 08/PSE-CAS/SEDS/2020 - Orientações técnicas aos gestores 

municipais, equipes técnicas dos serviços socioassistenciais, diretores de DRADS, 

técnicos dos Núcleos de Apoio e Supervisão (NUASU) da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo relativas ao atendimento dos Serviços 
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Socioassistencias de Média Complexidade em decorrência da emergência em Saúde 

Pública devido a pandemia do Covid-19. 

Portaria n° 337, de 24 de março de 2020 que dispõe de medidas para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social; 

Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) 54, de 1 de abril de 

2020 com recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas); 

Portaria Conjunta 1°, de 2 de abril de 2020 – Secretaria Nacional de Assistência 

Social (Snas) e Secretário de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT) que dispõe 

acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social; 

Decreto Municipal n° 12.210, de 01 de abril de 2020, que declara Estado de 

Calamidade Pública e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de 

Coronavírus (COVID-19), no município de Votuporanga-SP; 

Portaria do Ministério da Cidadania 58, de 15 de abril de 2020 que aprova a Nota 

Técnica n° 20/2020, que traz orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e 

oferta de benefícios eventuais no contexto de enfretamento aos impactos da pandemia 

da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS); 

Portaria SNAS nº54/2020 - Recomendações gerais aos gestores e trabalhadores 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e 

atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam 

a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. 
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Portaria do Ministério da Cidadania 368, de 29 de abril de 2020 que dispõe acerca 

do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

Cadastro Único, disposto pelo Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito 

Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação 

de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal, 

inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

   Votuporanga – SP 27 de maio de 2020 

 

Maria de Lourdes Moraes 
Presidente da AFUPACE 
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