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ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORA<IAO NO 273/2017

ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAgAO QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNZCfPIO DE MIRASSOL

E A ASSOCXAgAO DE PALS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL.

Pelo presente instruments, de um lada o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa

juridica de direito pablico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se

situado na Praia Dr. Anisio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado

por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA. brasileiro, casado, advogado, RG.

27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79. residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no

3566. Primeiro Andar, bairro S3o Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

simplesmente ADMINISTRAgAO PUBLICA; e a ASSOCIAgAO DE PALS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL CNPJ no 48.314.132/0001-14, 1ocalizada na Rua Emygdio de Faria,

no 18-80, Bairro Moreira, na cidade de Mirassol/SP. neste ato representada por sua Presidente Sra.

DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA, brasileira, canada, RG no 5.853.788-0, CPF no 692.037.258-

49, com enderego na Rua Nove de Julho, Ro 1521, no Centro de Mirassol-SP - CEP: 15.130-000,

doravante denominado ORGANIZAgAO DA SOCIEDADE CIVIL; celebram aditamento ao Acordo

de Cooperag3o no 273/2017, formalizado em 21 de dezembro de 2017, nos termos das clgusulas

seguintes:

JUSTIFICATIVA -- Este aditamento tem por objeto a prorrogagao do puzo de

vig6ncia do termo de colaboragao origin6rio, nos termos do PJ. NO 2018/10/014796, conforme

solicitagao expedida pelo Oficio 341/2018 - DAS, Plano de Trabalho apresentado peta ORGANIZA€AO

DA SOCIEDADE CIVIL e anu6ncia do Sr. Chefe do Poder Executive.

CLAUSULA PRIMEIRA -- O puzo de vig6ncia da presente parceria fica

prorrogado pelo periodo de 12 (doze) memes, contados a partir OI de janeiro de 2019 at6 31 de

dezembro de 2019.

CtAUSUtX SEGUNDA As despesas decorrentes do presente Termo de
seguirColaboragao correr3o por conta de dotagao orgament6ljg.

especificado

no orgamento, e
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020201082440010.2.151 - 339039 - F.01 - Tesouro C.A. 510.00.00

e 020201082440010.2.151 - 339039 - F.02 - Estado C.A. 500.00.47

020201082440010.2.151 - 339039 - F.05 - Uni3o C.A. 500.00.47

CLAUSULA TERCEIRA - Este aditamento tem por fundamento os termos do

Artigo 42, inciso VI, da Lei n.o 13.019/2014 e alterag6es; artigo 21 do Decreto

Federal n.o 8.726/2016, bem como "c16usula d6cima primeira do termo de
colaboragao 173/2017

CLAUSULA QUARTA -- Todas as demais cliusulas do contrato ora aditado, n3o

afetadas pelo presente instruments, permanecem em vigor e inalteradas.

Justas e acordadas, as panes assinam o presente instrumento de aditamento em

cinco viag de igual teor para o mesmo fim, perante dual testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 28 de dezembro de 2018
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PLAN
RESID£NCIA INCLUSIVA

1. DA ENTIDADE

Razio Social: Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol
C.N.P. J: 48.314.132/0001-14

Enderego: Av. Jose Emigdio de Faria, 1 880-Bairro Moreira-Mirassol-SP
CEP: 15132-030 - Telefone/Faz: (17)3242-2052/3242-1007

Site: http://www.apaemirassol.org.for/

(

e-mail:

PRESIDENTE: .Z)a/ce Zhereza Orsi.,4mendo/a
RG. 5.853. 788

A APAE de Mirassol encontra-se Registrada sob n ' 62 do Livro de Registry de Pessoas Juddicas,

fls 54 do Livro A-l, em 29/10/1973, este vinculada a Secretaria da Crianga, Familia e Bem Estar

Social sob Registro N ' 2699, conforms publicagao no Digrio Oficial do Estado de 13/06/1972,

cadastrada no Miilist6rio da Fazenda no Cadastro dos contribuintes sob N. 48.314.132/0001-14,

com side e toro no Municipio de Mirassol, Estado de Sio Paulo.

AIMS
A APAE de Mirassol foi fundada em 1965 com a instalagao de uma classy para atender

criangas com D(@c ncaa Imre/ecrzza/ excluidas das Escolas Regulares.

Na ocasiao, estiveram presentes: Dr.StanilauKrinsky-SecretarioNacionaldas .d.f'H.ES, DR. Nelson de

Carvalho de Seixas-Presidente da APAE de S5o Jose Do Rio Preto, Elias Thom6-Prefeito Municipal

de Mirassole figuras ilustres da sociedade mirassolense, tats coma: Professor Matheus Leite de

Abreu, Dr. Joio Damasceno-M6dico, Amadeu Oliv6rio, Dinah Pereira Spadao Brandao, Lucia

Medicina Estrela Oliv6rio, Dinorah do Valle Kouymjjan, convidada especialmente para proferir

palestra sobre o ftmcionamento e evolugao dos alunos da APAE de S5o Jose do Rio Proto.

Desde entao, a APAE de Mirassol vem ampliando sua estrutura fisica e capacitando seus

profissionais no desenvolvimento de Programas e Agnes nas areas: Educational, Assist&nciaSocial e

P.v--\.r '

l
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da SaQde voltados ao atendimento das pessoas com de6ici6ncia intelectuale sua fbmilias, acolhendo

a demanda de todo o municipio de Mirassole regiao.

Dentro deste contexts APAE se prop6e a realizar o Servigo de Resid&ncia Liclusiva uma

unidade que oferta Servigo de Acolhimento Institucional, e oferece em seu espago bem estar e

convivio, somente, parajovens G adultos com denici6ncia, residentes ha mais de largo no mumcipio

de Mirassol. O Servigo passou por vistoria em 25/02/2014 e recebeu seu primeiro morador em

14/03/2014 Sr. Alexandre .Donizete de Paiva, at6 o presents momento, estamos com 08 moradores

e, em processo de avaliagao de outros.

n. DESCRI(.to DO coNviNio
1. 1DENTIFICACAO

>

Localizada na regiao central do Municipio de Mirassol tito Rua Sio Jose, n'2171 -- Centro --

CEP. 15.130-000 H 173242-4609

E-mail:

DE JANEIRO/19 A 31/ DE DEZEMBR0/2019

Confomie estabelece a TIPIFICACAO NACIONAL DOS SERVICOS S6CIO

ASSISTENCIAIS no contexts da PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Q s(nasa de ResidEncia Inclwiva destinada ao acolhimento de Jovens e Adultos com deficiancia

que ndo disp3e de condig6es de auto-sustentabilidade, de retaguarda familiar tempordria ou

permanente ou que estejam em processo de desligamento de instituig6es de tonga permanencta.

A Resid&ncia Inclusiva se encontra inserida na comunidade, com estrutura fisica adequada e

com a Hlnalidade de favorecer a construgao progressiva da autonomic, da inclusio social e

comunitgria e do desenvolvimento de capacidades adaptadvas para a vida diiria e com prop6sito de

romper com a pratica do isolamento, de mudanga do paradigma de estruturagao de servigos de I

acolhimento para pessoas com defici6ncia. ,,,.7:'...) .,.- r

2 '©
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I,w@$@Bi$g$$mn$H&n$©.nm:
Referenciada polo CREAS(Centro de Referenda Especializado de Assist6ncia Social) com

suporte e apoio dos demais servigos do SUAS(Sistema Unico de Assist&ncia Social) e SUS

(Sistema 6nicos de SaQde).

2. JUSTIFICATIVA:

Com respaldo legal do Programa:

Confomie dados coletados polo IBGE 2010 s5o 53.792 habitantes, sends 15.620 pessoas no

municipio com album grau de defici6ncia, representando 29% da populagao, que se comparado aos

14,5% de pessoas com defici&ncia em todd pals, perfaz pablico e intervengao em agnes aflmlativas.

Dentro dente contexts, a angustiante situagao de pessoas com defici6ncias que vivem em

condig6es de precarios cuidados e ou neglig6ncias, assim coma, envelhecimento e morte dos

fbmiliares despertou na Instituigao APAE o desejo de buscar uma altemativa de cuidados de

exce16ncia que ultrapassassem a protegao oferecida dentro do ambiente escolar. Delta fomia, surgiu

a parceria com o Municipio para a implantagao de um servigo acolhedor em seu aspects flsico e

humano: Uma casa lar inserida na comunidade para adultos de amboy os sexos com miltiplas

defici&ncias em situagao de depend6ncia, neglig6ncia, vulnerabilidade e exclusgo social conhecida

cano ResidEncia Inclusiva.

A Organizagao da Sociedade Civil denominada Associagao de Pals e Amigos dos Excepcionais

de Mirassol -- APAE no processo de planejamento, organizagao, coordenagao e execugao do Servigo

de Protegao Social Especial de Alta Complexidade para Pessoas com Defici6ncias em situagao de

depend6ncia -- Resid&ncia Inclusiva, servigo este implementado por equips multiprofissional,

articuladas com as diversas Political PQblicas; que os servigos oferecidos por este equipamento, sio

essenciais aos usugrios e possibilita o atendimento das detemiinag6es constitucionais que se refers a

dignidade da pessoa com defici6ncia e dependents, ftmdamentalmente o direito universal a

Assist&ncia Social, confomle previsto na Lei n ' 8.742, de 07/12/1993 -- LOAF -- Lei Organica da

Assist6ncia Social; que a paralisagao e/ou a descontinuidade da oferta do servigo pda entidade

resultarf em graves prquizos inestimfveis aos usufrios acima referidos, bem homo ao mumcipio,

com implicag6es futuras no tocante a repasses de recursos Estadual, Federale Municipal; que a

referida Organizagao vem ha 03 anos desenvolvendo suas atividades em parceria com o Poder

POblico Municipal de maneira satisfat6ria, com capacidade
3
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dependentes, de amboy os sexos; que a atividade objeto do Plano de Trabalho 6 de natureza singular

e essential, sendo a APAE, a Organizagao da Sociedade Civil no municipio que desenvolve a

atividade proposta, e com graus diferentes de defici6ncias dos ali referenciados; que a referida

Orgaiizagao 6 qualificada homo Organizagao da Sociedade Civil sem Hms lucrativos, dedicada a

ofertar servigos de protegao social especial de alta complexidade a pessoas com defici6ncias e

dependentes, na modalidade Resid&ncia ]nclusiva, de ambos os sexos, da cidade de Mirassol/SP e

desenvolve servigos na area de Assist&ncia Social, confomle prev6 a Resolugao n ' 109, de ll de

novembro de 2009 -- Tipificagao Nacional dos Servigos Socioassistenciais, estando inscrita no

CMAS n ' 0005,desde 30/07/04 e credenciada pelo Orgao Gestor da respectiva politica. A

Organizagao da Sociedade Civil denominada Associagao de Pals e Amigos dos Excepcionais de

Mirassol -- APAE, cumpre cumulativamente os requisites do artigo 2' da Resolugao n ' 21, de 24 de

novembro de 2016 do Minist6rio do Desenvolvimento Sociale Agrario -- Conselho Nacional de

Assist6ncia Social (CNAS) processo n '. 258.309/70 de 07/04/71 .

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo Gerd

Acolher e garantir protegao integral contribuindo para a prevengao do agravamento de

situag6es de negligencia, viol&ncia e ruptura de vinculos e assim, restabelecer os vinculos

sociais e/ou fbmiliares, promovendo acesso a rode socioasssitencial, aos demais 6rgaos do

Sistema de Garantia de Direitos e as demais poljticas p6blicas setoriais, favorecendo o

swgimento e o desenvolvimento de aptid6es, capacidades o oportunidades para que os

individuos fagam escolhas com autonomia e incentivando o acesso a programag6es culturais,

de lazer, de esportes e ocupacionais intemas e extemas, relacionando-se a interesses,

viv6ncias, desqos e possibilidades do piblico.

3.2. Objetivos Especificos

. Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diana;

© Promover a conviv&ncia miata entry os residentes de diversos kraus de depend&ncia;

4
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© Promoter o acesso a rede de qualificagao e requalificagao professional com vista a

inclusio produtiva.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

4.1. Area de abrangencia/atendidos

Atender at6 10 pessoas com defici6ncia no servigo, todos municipes de Mirassol;

4.2. Publico/alvo

Jovens e adultos com defici&ncia, em situagao de depend6ncia, prioritariamente beneficiaries

do Beneficio de Prestagao Continuada-BPC, que nio disponham de condig6es de
autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que estqam em processo de

desinstitucionalizagao de instituig6es de longa pemtan6ncia. O pablico pods ser misto, into 6,

poderao conviver na mesma resid6ncia pessoas arima de .78 amos com dl4erenfes repos de

deficiencia, de-vendo ser respeitadas as quest6es de ganero, idade, religiao, raga e etnia,

arlen/afar sexua/ e siruag6es de depew(d2 zcfa. 10 r

5



/f/
asSOCIAgAO DE PALS E AMIGOS DOS EXCEPclONAtS DE MIRASSOL

C N P J: 48.314.132/000]-14 E-mail:apaedomlmssal@tona.com.for

RESIDiNCIA INCLUSIVA APAE- RUA sAo JOSE 217i- CENTRO - MIRASSOL -
CEP. 15130.000

META ACHES ATIVIDADES

PROPOSTAS

PRAZO

REALIZAGA0

INDICADOjizs DE ArEnigAO DE

CUMPRIMENTO DE METAS

ME10SDE
VEKiPiCAgAO

auANTITATIVOS I QUALITATivos

.Assemb16ia

Atendimentos Individuais;

Datas comemorativas;

Integragao com a

comunidade;

Passeio Estruturado;

Dia da beleza;

Oficninas Terapeuticas;

Desenvolver habilidades de

alimentagao independents;

Habilidades de vida diarias;

Participagao

de polo

ments 6
moradores em

today as
atividades,

dentro das

possibilidades

de cada

morador.

Que polo ments

80% dos

moradores

coloquem em

pratica

- Prontuarios;

Livro Ata;

- Redo socials;

- Fotos;

- Videos;

-Pesquisa de

satisfagao (dada

6 moses);

Construgao da autonomia

ANUAL

Assemb16ia;

Atendimento Individuals

Atendimento Familiar;

Atividade L6dica;

Datas Comemorativas;

Passeio;

Dia da beleza;

OHicninas Terapeuticas;

Participagao

de polo

memos 6
moradores em

today as
atividades,

dentro das

possibilidades

de dada

morador.

Que polo ments

80% dos

moradores

coloquem em

prgtica

Prontuhios;

Livro Ata;

- Redo sociais;

Fotos;

Videos;

Pesquisa de

satisfagao(cada 6

meses);

Redugao das violag6es dos

direitos socioassistenciais,

sous agravamentos ou

reincid6ncia;
ANUAL

-Atendimentos

Individuals;

- Qualificagao para o

mercado de

trabalho:+Curso -

Parceria com o CRAS E

APAE;

- Passeio Estruturado;

.Oficinas Terapeuticas;

- Educagao continuada

para os cuidadores;

Individuos e families

incluidas em servigos e com

acesso a oportunidades;

Participagao

de polo

ments 6
moradores em

todas as

atividades,

dentro das

possibilidades

de dada

morador.

- Prontuarios

- Livro Ata;

- Redo sociais;

Fotos;

- Videos;

-Pesquisa

satisfagao(6

pesos);

Que pele ments

80% dos

moradores

coloquem em

pratica

AlqUAL

de

6
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5. METODOLOG]A

> Proposta Metodo16gica: Atividades de Vida Difria pautadas na funcionalidade

Para atendimento de pessoas com dificuldades de comunicagao, interagao social,

comportamento e aprendizagem. A equips prop6e ensinar habilidades 6teis que possam ser usadas

polos residentes, hoje e ao longs de sua vida, em diversos ambientes e que contribua com a sua

independ&ncia, produtividade e felicidade.

Este servigo visa garantir privacidade, o respeito aos costume, fs tradig6es e a diversidade

de: ciclos de vida, arranjos fbmiliares raga/etnia, religiao, genera, orientagao sexual de dada usuirio

e elaboragao do plano de acompanhamento individual.

O Plano de Acompanhamento individuals familiar deve ser elaborado de forma participativa

desde o momento de chegada do usuirio no servigo. Ressalta-se a importancia discussio de cano,

para acompanhamento do mesmo O plano pressup6e uma metodologia participativa que envolva a

fbmflia, o usuario, os pro6issionais da redo de atendimento de outras politicas publicas e do sistema

de garantia de direitos, pactuando responsabilidades e compromissos. Visa conUibuir para o

aprimoramento do trabalho dos t6cnicos na fomlulagao de pianos de intervengao.

Deverf ser elaborado tamb6m o Plano de Organizagao do cotidiano que 6 um instrumento de

planejamento das rotinas da Resid6ncia Inclusiva. O plano de Organizagao do Cotidiano dove ser

elaborado de forma participativa polos os usugrios e profissionais do servigo, coordenado e

acompanhado polo Coordenador da Resisd6ncia Inclusiva. Essa retina de organizagao do cotidiano

deve focar nos cuidados relacionados aos moradores, orientar a postura dos profissionais, no sentido

de adotar atitudes adequadas que se distancie tanto da superprotegao, quanto da superestimagao das

habilidades dos residentes.

Diante disso, a metodologia dove ser definida a partir da avaliagao e pensada de modo a

atender as necessidades bfsicas de dada individuo, coma alimentar-se, fazer a higiene pessoal,

locomover-se at6 o banheiro, tomar banho, vestir-se, entry tantas outras. A16m da capacidade de

realizar atividades instrumentais da vida diiria homo fazer compras, pagan contas, utilizar men:l:.Ji\

transported, cozilMar, cuidar da pr6pria saQde. .,../'
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6. ATIVIDADES:

6.1. DESCRlgA0 DAS ATIVIDADES MENSAIS A SEREM DESENVOLVIDAS

© Peri6do: Janeiro a Dezembro

© Participag3o ;

Cabe salientar, que para a

J !. Tal justificativa se faz necessfria para a realizagao das atividades, de

acordo com Q Lei 13.019/14 $2' do artigo 53 e cotiforme estabelece a TIPlrlCACAO NACIONAL

DOS SERylCOS SOCIO ASSISTENCIAIS no contexto da PROTECAO SOCL41. ESPECIAL

DE ALTA COMPLEXIDADE a Residincia Inclusive d um Sewigo de Acolhimento Institucional

para Jovetts e Adultos com De$cianci&

A Resid6ncia Inclusiva ftmciona 24 horan e, a Organizagao das atividades do m6s, sgo

realizadas em conjunto com moradores e equips multiprofissional, na Atividade de Assemb16ia

temos como objetivo realizar o planejamento do m6s e agendar os dias que servo realizadas as

atividades.

- Triagem e Avaliagao: Rea/&adapeZa eq W)e rdc ica para averiguagao da compatibilidade do perfil

do candidato com a as orientag6es estipuladas polo Minist6rio do Desenvolvimento Social sempre

que solicitado 6rgaos pablicos e/ou demandas espontaneas;

- PIA --Plano Individual de Atendimento: Realizada pda equipe t6cnica em conjunto com

fbmiliares, morador, e equips de apoio quando existente; Realizado quando intra na Residencia

Inclusiva e, anualmente a atualizagao. JWefo de vergicaf&o :

- Acompanhamento terap6utico: Realizada pda equips t6cnica esse Atividades de Terapia

Ocupacional desenvolvida dentro das instalag6es da R.I. e junta a comunidade; Acompanhamento

psicoterap&utico em carfter de avaliagao, intervengao e manutengao dos sintomas emocionais

emergentes tanto na conviv6ncia diiria quanto nas demandas individuais

- Oficinas: Supervisionada pda Equips t6cnica e participagao da equips multiproflssional com os

moradores homo atividades complementares, utilizando recursos pedag6gicos, acessiveis, lidicos e

fomlativos servir5o como agentes facilitadores do desenvolvimento integral do morado , visando

8
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insergao social, qualidade de vida e principalmente, descorbertas de habilidades nas atividades

oferecidas coma: - artes visuals e plasticas: homo pintura, desenho, esculturas, colagens; - jogos e

brincadeiras; bingo. Geralmente no periods vespertino entry Ihora a li%2 pactuada com os

moradores na Assemb16ia os dias que servo realizadas.

- Visita Domiciliar: Realizado pda equips t6cnica quando ha solicitagao de vaga, neste momento 6

realizado triagem e avaliagao com o candidate a morador; Tamb6m realizado visita domiciliar com

os moradores aos sous fhmiliares e amigos.

- Contato Inter-setoriais: Realizado por toda equips multiprofissional, no intuito de contactar aos

servigos e profissionais da rode de atendimento de outras politicas publicas e ndo sistemas de

garantia de direitos coma: encaminhamentos m6dicos e suas especi6icidades, Unidades de saade,

CEO, Fisioterapias, NQcleo de reabilitagao, Lucy Montero, Ambulat6rio M6dico de Especialidades

(AME), Famifcia Central do Hospital de Base, Equips de Apoio da APAE, Servigo Social da SaQde

(Fraldas geriatricas), Farmfcia Municipal(medicag6es) entre outros;

- Passeios: s5o realizados periodicamente envolvendo os moradores e integrantes da Equips

multiprofissional(Shopping Center, Cinema, Planetario, Festivais de Teatro). Todos os passeios sio

sugeridos polos moradores, avaliada a possibilidade pda equips t6cnica e realizados sempre que

possivel. Peri6do vespertino de 13:30 is 17:00.

- Passeios Estruturados: Realizado pda Equips t6cnica tendo initio dentro da pr6pria resid6ncia,

onde se elabora uma oficina especifica para trabalhar o tema que serf desenvolvido durante o passeio

(Supermercado, Farmacia, Frutaria e outros). Geralmente no Periodo Vespertino de 13:30 is 14:30

no territ6rio da resid&ncia e, outros quando agendados.

- Festas comemorativas: Nas horas em que antecedem a comemoragao, a equips multiprofissional

se mobiliza, juntamente com os moradores, para a organizagao dos preparativos, homo: preparar os

alimentos, organizagao e decoragao do ambiente, etc. Outras Datas Comemorativas e Eventos:

Aniversario; Dia Intemacional da Mulher; Dias das maes; Pascoa, Dias dos Paid, Natal; Ano Novo.

Acontece no pedodo vespertino entry 15:30 is 16:30 com belo, docinho, salgadinhos rengerall$;

ou sunos. ,,d?' ,,,g#"' '
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- Reunites: de Equips multiprofissional ( dada plantao semanal) e Equips t6cnica (semanal):

Discutidos assuntos pertinentes ao dia a dia a Resid&ncia e realizados planqamentos necessirios para

os moradores e cuidadores. Acontece toda iegunda#eira com o plantar noturno 17:30 is 18:00 hs.

(participam da reuniio equips t6cnica e cuidadoras do dia) e serra-keira com o plantao duuno de

17:00 &s 17:30(participam da reuni5o equips t6cnica e cuidadoras do dia)

- Atendimento Familiar: sempre que necessario, os atendimentos s8o agendados: Durante a visita

familiar a equips do dia esdmula a integragao e reestabelecimento de vinculos com os familiares.

- Atendimento Individual/Acolhimento: Psicoterapia e Atendimentos Sociais sempre que

necessgrios; Acontece no periodo vespertino com alguns moradores que possuem condig6es para se

expressar de duragao de aproximadamente 30 minutos.

- Atividade com Familiares: Atividade realizada na Resid6ncia Inclusiva, quando necessa'io,

reunindo todos os familiares do morador, momento em que toda equips interage com os mesmos,

discutindo a situagao de dada morador, esclarecendo possiveis dQvidas e fomecendo orientag6es

necessgrias; Atividade agendada e comunicada com os fhmiliares, geralmente com duragao de Ihora.

- Dia da Beleza: Neste dia s5o realizados cuidados com a higiene pessoal, em que toda equipe

participa, juntamentecom os moradores e um pronissional da area de beleza 6 convidado, e participa

voluntariamente. Os cuidados realizados nests dia s5o: barba, cortes de cabelo, orientagao de

higienizagao pessoal, cortes de unhas, sobrancelhas, maquiagem, penteados etc.; Acontece no

periodo vespertino entre 13:30 is 15:30 e ap6s todos tomam lanche da tardy juntos.

- Roda de conversa: Supervisionado pda equipe t6cnica e realizado com os moradores e

participagao da equips mu]tiproHlssiona], semanalmente, um momento onde os moradores t&m a

oportunidade de expressar seus pensamentos de madeira participativa, dada morador tem

oportunidade de falar sobre suas dificuldades e situag6es que gostariam de ser mantidas e

modificadas. Acontece no pedodo vespertino entre 15:30 is 16:30 acompanhado do lanche da tardy.

- Assemb16ias: Supervisionado pda equipe t6cnica e participagao de equipe dia e moradores,

realizada mensalmente, com o objetivo de que dada morador contribuir com o planqamento menial

das atividades promovidas pda resid6ncia: cardapio mensal, atividades de integragao e,

principalmente o passeio Sio orientados nas assembleias sobre mudangas na resid&
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durante o m6s, incluindo mudanga de cuidadores, estrutura fisica e organizagao do ambiente.

Acontece no periodo vespertino entry 15:30 is 16:30 acompanhado do lanche da tardy.

- Desenvolver habilidades de alimentagao independente: Realizado pda equips t6cnica com a

equips diiria a importancia de estimar a independ6ncia na alimentagao, principalmente, com os

moradores que possuem condig6es fisicas maid dependentes.(Acontece nos periodos das refeig6es)

- Integragao com a comunidade: Realizado por toda equips multiprofissional, com o objetivo de

reconhecer o espago pr6ximo is instalag6es da resid&ncia e, ainda ficam instalados na area de lazer

que da acesso a rua, participando da movimentagao fisica e de veiculos, assam coma dialogando com

as pessoas que transitam pda calgada.

- Cuidados com a sa6de: Realizado por toda equips multiprofissional essa atividade de grande

interesse dos moradores, as consultas acontecem no centro de saQde locale centros especializados

em Sio Jose do Rio Preto(Lucy Montoro e AME), sempre os moradores s5o acompanhados pda

equips t6cnica e cuidadores e quando possivel os familiares. Os assuntos de saide sgo discutidos

com o professional de saQde e o morador participa assiduamente de todd o processo.

- Habilidades de vida diirias: Realizado pda equips t6cnica com a equips diiria a importancia de

Resgatar, desenvolver e habilitar em cada morador habilidades homo tomar bailho, fazer higiene

pessoale auxiliar nas atividades desenvolvidas pda equips.

- Educagao continuada para os cuidadores: Capacitagao constants, relacionadas aos cuidados

gerais com os moradores: distro, pressao arterial, banho, administragao correta das medicag6es,

preparo das alimentag6es, etc. Tamb6m sio continuamente capacitados sabre acolhimento a novos

moradores e cuidadores e postura a ser adotada com familiares, nas reunites semanais-

- Integragao dos Cuidadores: Realizado por toda equips professional no processo de integragao dos

novos cuidadores com as rotinas da resid&ncia, com os moradores e sous respectivos fbmiliares.

Duragao de 30 minutes a Ihora, geralmente, acontece no periods da manhi e no perlodos notumo

com todos os moradores(de fomla diversificada) no territ6rio da resid6ncia.

- Supervisao Juridica: Equips t6cnica sempre que necessirio realiza discuss8o das

legais encontradas durante o periodo, contando com orientag6es do advogado da APAE,

moradores, reuni5o odom.da com judiciario e outras dQvidas pertinentes ao adequado

di6culdades

tutela de

11
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Promotoria/F'6rum: Realizado pda Equips t6cnica sempre que necessariol, audi6ncia sobre o

acolhimento das moradoras no respectivo pedodo;

Reinsertao Familiar: Preparag5o por toda equipe multiprofissonal, quando for o casa, da pessoa

com defici6ncia para o desligamento do servigo

6.2. CRONOGRAMA
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7. RECURSOS NECESSAKIOS

outros recursos; 5 recurso federal

Tipo

Alimentacio

Material para atividades c
usufrios/Lazer

Transnorte de usufrio

llieiene e limDeza
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7.3 Operacionais (Custeio)

Custo anual

19.200,00Aqua, energia e16tr+gglflg R$1.6002QQ

Conservagao -- Manutengao
das instalag6es/ Servigos de
Terceitos

RS950,00 11.400,00

(
Aluguel

TOTAL

RS2.200,00

RS4.7SO,Oq

RS2.64002QP

KSS7.0Q!},Qq

8 CRONOGjiAMA DE DESEMBOLSO(Concedente)

Meta

Meta

OBS: CAPE RESSAI,'rAR QUE AS DESPESAS DE CUSTEIOS SAO VARIAVEIS
PODENDO SOFRER ALTKKA96ES DE MES PARA MiS TANTO PARA MENOS
QUANTO PARA MAIS.

('

9 MONnORAMENTO E AVAUAgAO

A Resid6ncia Inclusive realiza anflise e acompanha diariamente as atividades praticadas,

revisando e ajustando quando necessfrio aos objetivos e metas do plano de trabalho prosposto. A

meta mensal do servigo 6 realizar today as atividades com polo menos 80% de participagao dos

moradores juntamente com a equipe do dia, assim tais atividades sgo desenvolvidas com seguranga

de um bom resultado. Mensalmente 6 realizado o relat6rio circunstanciado . das atividades

executadas entregues a diretoria da Instituigao e aos gestores do municipio, onde verifica-se se as

atividades realizadas est8o sendo desempenhadas satisfatoriamente.

14
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ResidinBia Inolusiva

(

£w '

Na anflise efetivada mensalmente, utilizamos os seguintes instrumentais: Algumas

atividades, homo Assembleias, nesta os moradores tem a possibilidade de expor suas reivindicag6es

e sugerir mudangas; Nos atendimentos individuais e fbmiliares, tamb6m 6 verificado se o trabalho

este sends executado com efici6ncia, a16m da pesquisa de satisfagao com os moradores; e as

reunites de equips nas quaid ocorrem trocas de experi6ncias e feedback, com pauta elaborada

previamente, e a duragao no mgximo Ihora com alas e registry de presenga, cano necessirio

poderao ser realizadas reunites extraordinirias. A participagao no processo de avaliagao se da de

forma efetiva, atrav6s do diglogo entry os diferentes atores no sentido de chegar a um consenso,

por6m, contemplando as diversas vis6es que sio expressas.

Ressaltamos que as atividades realizadas na Resid6ncia Inclusiva sgo registradas em Livro

Ata, Fates, Videos, Prontuarios, redes sociais, pesquisa de satisfagao, conforme descrito nos meios

de verificagao para serum utilizados homo indicadores de aferig5o dos cumprimentos das metas.

Todos eases dados e infomiag6es servem de base para que se possa determinar a efici&ncia

de nosso Servigo, pois sua principal preocupagao 6 a detemlinagao da capacidade do servigo na

geragao das mudangas planqadas e nos objetivos a serem alcangados. lyZI,{''
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10 - DKCLARAGAO

o sob as penas da lei,
que a entidade apresentou as prestag6es de contas de valores repassados em exercicios
anteriores pda Administragao publica municipal direta e indireta, que foram
devidamente aprovadas, n5o havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

g
W

6bonente

da OSC propbnente)
Local e Data

11- APKOVAgAO POLO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
Nio preencher(reservado ao Departamento Municipal pertinente)

Aprovado

12 - APROVAGAO PELO coNSELnO MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL
Ngo preencher(reservado ao COMAS)

Aprovado

Local e Data Presidents do Conselho
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