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Célia Regina Mazero Prestes, RG: 9.938.975-7, declara para fins de celebração de 
convênio, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, visando à obtenção de recursos, 
que Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — APAE Piracicaba:  
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1-não esta inadimplente com: 
- a União (Fazenda Nacional), Estados e Municípios, inclusive no que concerne as 
contribuições relativas ao INSS. 
- a prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração 
POblica Municipal, através de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, 
contribuições, auxílios e similares. 

II — anexo os documentos abaixo relacionados: 

- Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ. 
- Comprovante de Conta Corrente em Instituição Bancaria Oficial, exclusiva ao projeto. 
- Copia da Ata de Posse ou Ato de Designação acompanhada do Regimento Interno ou 
estatuto Social, quando for o caso. 
- Certificado do Conselho Municipal de Assistência Social. 
- Cópia autenticada das Certidões Negativas ou Regularidade com Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal; Tributos Mobiliários e Imobiliários 
Municipal e Estadual; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e INSS. 
- Termo de Ciência e Notificação relativo à tramitação do processo perante o Tribunal de 
Contas do estado de São Paulo (vide Anexo IV). 
- Relação nominal com data de nascimento dos beneficiários do Projeto. 

Piracicaba, 17 de junho 2019 

Oyulk, íL 
Célia Regina Mazero Prestes 

Presidente 
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Piracicaba 
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05—  ODD  06 — Fone 07— Fax 08—  E-mail  

19 . 3423-9400 servicosocial@apaepiracicaba.org. 

br 

09— Conta Corrente 10— Nome do Banco 11— Agência 12— Praga Pagamento 13— UF 

19358-5 Banco do Brasil 0056-6 Centro SP 

14 — Nome do Projeto 15 — Período de Vigência 
Reabilitando as diferenças DE: 26/12/2018 A: 25/12/2019 
16 —  Responsável pelo Projeto 17— Registro no órgão competente 

Roselena Maria Bassa  CRESS  28.361 

18—Justificativa 

0 projeto a ser ofertado dentro do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 
deficiência, através do atendimento na modalidade saúde "Reabilitando as diferenças" visa 
garantir o acompanhamento sistemático de atendimento especializados e terapêuticos à pessoa 
com deficiência que possibilitem sua habilitação e reabilitação. 

A integração e a habilitação do usuário, através do seu desenvolvimento, com articulações 
entre terapias e seus aspectos funcionais. 

Atualmente não basta apenas a utilização de recursos terapêuticos específicos para atuação 

profissional na extensão as saúde da pessoa com deficiência. A eficácia do atendimento, da 
prevenção das doenças e da promoção da saúde passa a fazer parte do processo dinâmico de 
diversos profissionais em redirecionar sua pratica e compreender a dimensão social. 

Se a habitação e reabilitação são imperativas nos diversos níveis de atenção a saúde no caso 
dessas pessoas, os atendimentos direcionados e principalmente preventivos atuam para criar 
melhores condições de vida. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência pressupõe ainda um planejamento e 
controle dos rendimentos, visando acima das atribuições diretas de hi/reabilitações a qualidade 
funcional das terapias atribuídas por diversas  areas.  

Considerando essas necessidades, o projeto objetiva tratar como processo fundamental A  
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atenção da saúde da pessoa  corn  deficiência além do acolhimento referencial, os propósitos da 

humanização, integralidade, universalidade e equidade baseadas no Sistema Único da Saúde. 

Indicando a proposta de pesquisa-ação a partir da dinâmica entre todas as áreas de 

atendimento: 
a) Serviço Social: 0 setor de serviço social acolhe familiares, realiza esclarecimentos sobre os 

programas e funcionamento da APAE, orienta sobre benefícios assistenciais, e faz 
encaminhamentos quando necessários para a previdência, ministério público, habitação, cartão 

VAI gratuito, elevar, UBS,  GRAS,  CREAS, conselho tutelar, defensoria pública,  CRAM,  SEMTRE, EJA, 

entre outros. 
Colabora para tomadas de decisões na  area  de gestão, mobiliza e participa de grupos, 

referente as diversas problemáticas apresentadas. 

Solicitamos todos os documentos pessoais dos atendidos para a elaboração da ANAMNESE, 
na sequência é feito o relatório social interligado ao PTF (Plano Terapêutico Familiar). 

0 serviço social é responsável pelos agendamentos de avaliações e controle dos 
atendimentos técnicos. 

Realiza visitas domiciliares, em parceria com outro profissional (se houver necessidade), com 
o intuito de dar suporte e orientar as famílias, visando a possibilidade de realizar intervenções 
paliativas e preventivas conforme necessidade. 

Participa de reuniões da equipe multidisciplinar, visando elaborar adequadamente as 
atividades para melhor atender nosso publico alvo. (Um profissional no Regime CLT). 

b) Psicologia: 0 setor de psicologia da APAE Piracicaba, realiza avaliações para inserção na 
instituição, analisa a necessidade de suporte psicológico e de possíveis encaminhamentos. 

Realiza atendimentos aos pacientes da APAE e/ou com seus respectivos responsáveis, e, de 
maneira geral, tem como objetivo, focar na elaboração do conteúdo emocional e no 
fortalecimento de vínculos, a fim de garantir um melhor desenvolvimento psicossocial e qualidade 

de vida. Para este fim utiliza técnicas de escuta terapêutica e apoio psicológico, além de 
orientações e estratégias de conduta que ampliem a autoestima, o autoconhecimento, tragam 

estabilidade emocional e a melhora da qualidade de vida, e, consequentemente, promovam 
comportamentos que possibilitem a inclusão social dos atendidos. 

Junto ao Serviço Social são realizadas visitas domiciliares com o intuito de dar suporte e 
orientar as famílias, visando a possibilidade de realizar intervenções precoces perante possíveis 
contextos conflituosos. 

Além de atendimentos acima citados, também há atuação junto aos profissionais atuantes 
dentro da OSC e são realizados grupos de atendimento semanal. Portanto estes grupos visam 
ampliar a compreensão das especificidades das etapas de desenvolvimento, da concepção das 

necessidades especiais, contribuindo na compreensão de suas características e eliminando 
barreiras que possam dificultar o desenvolvimento dos alunos da APAE, investindo em todos os 
setores da entidade, formando uma rede de apoio. 

Por fim, são realizadas reuniões entre a equipe multidisciplinar corno objetivo de elaborar  
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adequadamente as atividades que irão proporcionar um melhor atendimento à todos. (Um 

profissional no Regime CLT). 

c) Terapeuta Ocupacional: Promove a prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos 

portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psico-motoras, decorrentes ou não de 
distúrbios genéticos traumáticos ou doenças adquiridas, proporcionando maior autonomia e 
independência, melhor qualidade de vida de pessoas de todas as idades, capacitando-as para 

ocupagão através de atividades  individuals  e em grupos. (Um profissional no Regime CLT). 

d) Fisioterapia: Diagnostica, previne e trata os distúrbios do movimento humano decorrentes 

de alteração de órgãos ou sistemas, melhorando da funcionalidade do corpo até os processos de 

desenvolvimento verbal ou gestual e a aprendizagem ou declarativa do paciente. 
Exercícios ativos e passivos; trabalho de coordenação e equilíbrio; higiene bronquica; 

avaliação; Orientação conforme necessidade para os familiares, auxiliares e professores; descarga 
de peso MIVIII (mesa ortostatica); treino de marcha; atividades desenvolvidas em grupos 

(expressão e estimulação.); alongamento global; mobilização; fortalecimento. 
Atua com pacientes individualmente ou em grupos para prevenção, recuperando pacientes 

com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes de doenças por alterações genéticas, traumas e 
enfermidades adquiridas. (Três profissionais no Regime CLT). 

e) Fonoaudiologia: Desenvolve a prevenção e retardos da alteração de linguagem. As 
atividades são voltadas h fala, a aquisição, a compreensão e estruturação da linguagem, a voz, a 

audição, e motricidade orofacial, favorecendo aspectos sensoriais para uma melhor estrutura da 
cognição. 

Estimular a linguagem (oral gestual e escrita); Exercícios de motrocidade oral (adequação, 

mastigação e deglutição); Exercícios para adequação de tonus e mobilidade da musculatura 
orofacial; Atividades com jogos pedagógicos e livros de historias para estimulação e organização 
das funções mentais superiores (atenção, memória e raciocínio, usam de bandagens para 
estimular a deglutição); avaliações e anamnese; reuniões de pais bimestrais, orientações quando 
necessário aos familiares e professores. 

Realiza audiometrias, visto que possuímos equipamento próprio. (Um profissional de Prestação 
de serviço, através do MEI) 

f) Neuropediatria: Atendimento clinico aos pacientes; relatórios de evolução, diagnósticos, 
solicitações de exames, orientações, pesquisas e desenvolvimento. Reuniões com a equipe 
técnica para estudo de casos e se necessários encaminhamentos para outros recursos da 
comunidade. (Um profissional no Regime CLT). 

g) Enfermagem: Acompanha a equipe médica nos momentos das consultas médicas, bem 
como orienta os pacientes através da prescrição do receituário para a administração do 
medicamento, caso haja dúvida. Participa de reuniões técnicas, elabora relatório técnico e  
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administra medicamentos aos atendidos que ficam na OSC- Organização da Sociedade Civil, 

conforme prescrição médica. Implementa ações de prevenção à saúde, tais como: hipertensão, 
obesidade, diabetes, entre e outras. (Um profissional de Regime CLT ou Prestador de 

Servigo/MEI). 

h) Administrativo: Recepciona o paciente e familiares/responsável, executa tarefas de 

apoio aos técnicos na  Area  de saúde; arquiva documentos; insere informações do paciente no 
sistema; responsável pelo controle de agendas e da permanência do paciente, bem como controle 
de presença, o qual  sera  comunicado ao serviço social e cumpre todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos. 

19— Público Alvo 
Pessoa com deficiência intelectual ou múltiplas deficiências de ambos os sexos, crianças, 

jovens e adultos. 

20— Objetivos 

Objetivo Geral: 

Atendimento interdisciplinar a paciente que apresentem deficiência física, mental, motora, 

auditiva ou visual ou múltiplas deficiências, para a reabilitação clinico-funcional a serem prestados 
ao individuo que deles necessite, dentro dos limites quantitativos abaixo fixados, que serão 
distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS/SP. 

Os serviços a serem prestados por esta instituição encontram-se cadastrados na tabela SUS 
da Portaria ng 3.687 de 22 de dezembro de 2018 o qual o Ministério da Saúde institui a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência, por meio de criação, ampliação, articulação de pontos de 
atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, 
ou estável; intermitente ou continua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) com as 
seguintes codificações: 

03.01.07.006-7 Atendimento / Acompanhamento de paciente em reabilitação nas múltiplas 
deficiências 

03.01.07.007-5 Atendimento! Acompanhamento de paciente em reabilitação do 
desenvolvimento Neuropsicomotor 
03.01.07.004-0 
03.01.07.005-9 
03.01.01.004-8 
03.01.07.009-1 
03.01.07.008-3 
03.01.07.002-4  

Acompanhamento neuropsicológico de paciente em reabilitação 
Acompanhamento psicopedagógico de paciente em reabilitação 
Atendimento terapêutico, individual e outras especialidades. 
Atendimento terapêutico grupal de (05 a 15 pacientes), e outras especialidades. 
Atendimento terapêutico grupal de (2 a 4 pacientes), e outras especialidades. 
Acompanhamento de paciente em reabilitação em comunicação alternativa 
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Objetivos específicos: 

Atendimento especifico e direcionado a prevenção e reabilitação das deficiências podem ser 

realizados individualmente ou em grupos, em geral, a duração é de no mínimo 30 minutos, por 

uma ou duas vezes na semana, dependendo da necessidade de cada caso. 

Viabilizar a integração e a habilitação do usuário, através do seu desenvolvimento,  corn  
articulações entre terapias e seus aspectos funcionais; 

Atendimento especifico e direcionado A prevenção e diagnostico audiiimetro; 

Acolher pacientes encaminhados, pela da saúde ocupacional, especialistas da rede pública e 
especialistas em otorrinolaringologia e que necessitem de exames audiómetro; 

Viabilizar exames individualmente, com agendamento prévio; 

Atendimento especifico da demanda proposta  corn  profissionais qualificados através do PPI 
(Plano Terapêutico Individual).  

21 - Avaliação  
Sao  realizadas pelos técnicos individualmente e em grupo conforme analise do 

quadro de deficiência e a idade cronológica. 

A principio as terapias seguem um roteiro norteador sobre aspectos teóricos, 

posteriormente práticos, o que poderão ser alterados conforme a realidade do plano 
terapêutico individual do paciente. 

O espaço físico a ser utilizado na Instituição são salas adaptadas, preparadas e 

divididas entre fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, setor 
médico e serviço social. 

Ressaltamos que as formas de estimulações realizadas no setor ambulatorial, 
serão reproduzidas aos pais com intuito de desenvolver uma consciência da 
participação direta no desenvolvimento dos pacientes. 

Durante as atividades grupais, avaliaremos o condicionamento e a integralidade 
individual do paciente. 
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22 — Investimento 
A importância referente aos serviços conveniados efetivamente prestados estima-se para o 

corrente exercício de 2019 o valor de R$ 20.753,75 (vinte mil, setecentos e cinquenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) mensal, conforme memórias de cálculos anexos. 

23— Aplicação do valor 
0 plano de trabalho de 2019 custeará prestadores de serviços e celetistas, inclusive 

encargos sociais, conforme rege a Lei. 

Piracicaba, 17 de junho de 2.019  

Celia  Regina Mazero Prestes - Presidente 

ciLit 



24- Memória de Cálculo (conforme anexo V da IN do ICE) 

RECURSOS HUMANOS 

Fonoaudióloga - MEI 1  30h R$ 	1.800,00 R$ 	11.448,00  

Fisioterapeuta 1 1 21h15" R$ 	1.974,02 R$ 	15.325,95  

Fisioterapeuta 2 1 20h R$ 	1.984,94 R$ 	15.404,65  

Terapeuta Ocupacional 1 21h15" R$ 	1.950,40 R$ 	15.325,95  

Assistente Social 1 30h RS 	4.529,31 R$ 	34.913,53 

Neuropediatra 1 12h R$ 	2.32239 R$ 	18.040,90  

Enfermagem - MEI 1 30h R$ 	2.213,00 R$ 	14.074,68  

Assistente 
Administrativo 

1 44h R$ 	1.876,39 R$ 	14.246,14 

9 R$ 	18.650,45 R$ 	138.779,80 



R - R RS - R$ - R 1.800,00 R$ 1.800,00  

R$ 141,00 R$ 17,63 R$ 52,88 R$ R$ 1.762,51 R$ 1.974,02  

R$ 140,53 R$ 17,57 R$ 70,67 R$ R$ 1.756,57 RI 1984,94  

R$ 141,00 R$ 17,63 R$ 35,26 R$ R$ 1.762,51 R$ 1.950,40  

R$ 313,33 RS 39,17 R$ 117,51 R$ 142,62 R$ 3.916,68 R$ 4.529,31 

R$ 167,38 R$ 20,92 R$ 41,85 R$ R$ 2.09224 R$ 2.322,39  

1 R$ R$ R$ R$ R$ 2.213,00 R$ 2.213,00  

1 R$ 122,74 R$ 15,34 R$ 61,37 R$ 142,62 R$ 1.534,32 R$ 1.676,39 

R$ 18.650,45 

Formaudinioga - "MEI"/RPA 

Fisioterapeuta 1 

Fisioterapeuta 2 

Terapeuta Ocupacional 

Assistente Social 

Neuropediatra 

Enfermagem - "MEI"/RPA 

Assistente Administrativo 

TOTAL 

25- Memória de Calculo (conforme anexo V da IN do TCE) 

aft 
RECURSOS HUMANOS JUNHO - ATUALIZADA EM 17/06/2019 



FonoaudiOloga - MEI R$ R$ R$ IRS R$ R$ RS R$ 	11448,00 R$ 	11.448,00  

Fisioterapeuta 1 R$ 	1.04622 R$ 	13076 R$ 	56,05 R$ R$ 	392,35 R$ 	622,75 R$ 	1.868,26 R$ 	11.209,56 R$ 	15.325,95  

Fisioterapeuta 2 R$ 	1.04272 R$ 	130,34 R$ 	55,86 R$ R$ 	521,36 R$ 	51144 R$ 	1.861,96 R$ 	11.17176 R$ 	 15.404,6$  

Terapeuta Ocupacional R$ 	1 04622 R$ 	130,76 R$ 	56,05 R$ R$ 	392,35 R$ 	622,75 R$ 	1.868,26 R$ 	11.209,56 R$ 	15.325,95  

Assistente Social R$ 	2.32505 R$ 	29064 R$ 	124,55 R$ 	85572 R$ 	871,92 R$ 	1.383,89 R$ 	4.151,68 R$ 	24.910,08 R$ 	 34.913,53 

Neuropediatra R$ 	1.241,94 R$ 	155,26 R$ 	66,53 R$ R$ 	310,52 R$ 	739,26 R$ 	2,217,77 R$ 	13.309,62 R$ 	18.040,90  

Enfermagem - MEI R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 	14.074,68 R$ 	14.074,68  

Auxiliar Administrativo R$ 	910,76 R$ 	113,84 R$ 	48,79 R$ 	855,72 R$ 	390,32 R$ 	542,12 R$ 	1.626,37 R$ 	9.758,22 R$ 	14.246,14 

TOTAL R$ 	138.779,80 

Aplicação de 6% de reajuste conforme previsão da convenção coletiva de trabalho a ser suportado parte pelo Proponente 	• Q j 

26- Memória de Cálculo (conforme anexo V da IN do ICE) 

RECURSOS HUMANOS 2° SEMESTRE 



LAN0DErgife gtofoov‘geo os ANWR glearógiti460-1 	604.14fiii I  

ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE PROPONENTE TOTAL 

RECURSOS HUMANOS R$ 145.276,25 R$ 1.037,89 R$  14E314,14 



:1 	i'l 

DESCRIÇÃO  
JUN  JUL  AGO SET OUT  NOV DEZ 

Recursos Humanos 20.753,75 20.753,75 20 753,75 20 753,75 20 753,75 20.753,75 20.753,75 

Recursos Operacionais 
TOTAL DE RECURSOS DA CONCEDENTE R$ 	145 276,25 

' PONO3.7g (9 	P  Jr; 	,,, ,. 
	p, 	'''', 1FA Rtr 	il,,EiriF 

DESCRIÇÃO  JUN  JUL  AGO SET OUT  NOV DEZ 
Recursos Humanos 148,27 148,27 148,27 148,27 148,27 148,27 148 27 
-Recursos Operacionais 

TOTAL DE RECURSOS DA PROPONENTE R$ 1.037,89 
TOTAL PARCIAL DE JUNHO A DEZEMBRO R$ 	146.314,14 
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