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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC 

Razão Social da OSC  Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga 

Nome Fantasia da OSC  CEPREVI 

CNPJ  Data da abertura CNPJ: 

05.697.406/0001-99 23/05/2003 

Atividade Econômica Principal (cartão 

CNPJ) 

94.30-8-00 Atividade de Associação de defesa de direitos sociais 

Atividade Econômica Secundária 

(cartão CNPJ) 

94.93-6-00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte. 

94.99-5-00 Atividades Associativas não especificadas anteriormente 

Endereço  

Josepha Zaglobynski Krapt, 932 – Jardim Bela Vista 

Cidade UF CEP Telefone: 

Itapetininga SP 18.207-740 (15) 35251302 

E-mail 

Ceprevi.itape@hotmail.com      ceprevi@terra.com.br  

Código SUAS Nº Inscrição CMAS/Validade Nº Inscrição 

CMDCA/Validade  

Nº Inscrição CM (outros) 

 039 – 21/06/2020 044 – 05/07/2021  

Conta-Corrente Banco Agência Praça Pagamento 

25.540-8 Banco do Brasil 6522-6 Itapetininga 

1.1 DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 

Nome do Representante Legal Cargo 

Sergio Majewski Presidente 

RG/CI Órgão Expedidor CPF  

9.522.502-X SSP/SP 793.298.298-72 

mailto:Ceprevi.itape@hotmail.com
mailto:ceprevi@terra.com.br
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Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Rua: Amantino Ismael Albuquerque, 290 – Vl. Nova Itapetininga 

Cidade UF CEP 

Itapetininga SP 18.203.210 

E-mail Telefone 

sermajewski@hotmail.com (15) 99785-8780 

1.2 DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC 

Nome do Representante Legal Cargo 

Sidney Sales de Matos Coordenador Geral 

RG/CI Órgão Expedidor CPF 

43.116.023-5 SSP/SP 326.041.598-05 

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Altair Moreira de Souza, 41 – Bairro Conceição 

Cidade UF CEP 

Itapetininga SP 18.200-018 

E-mail Telefone 

Sidney_mattos_84@hotmail.com  (15)981274972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sermajewski@hotmail.com
mailto:Sidney_mattos_84@hotmail.com
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1.3  Membros da diretoria e Conselho Fiscal 

Período de Mandato 10 de abril de 2019 a 09 de abril de 2021 

Nome 

 

CPF RG Órgão emissor/ 
UF 

Escolaridade Cargo 

Alcidney Scheidt 232.299.269-00 16.794.072-7 SSP/SP Superior Presidente 

Ana Maria Murosaki Marczuk 110.266.878-88 10.491.222-4 SSP/SP Superior  Vice-presidente 

Sonia Maria Leão de Carvalho 

Paes Cruz 

032.561.838-08 6.157.174-x SSP/SP Superior Primeiro Secretário 

Djalma José Coelho Junior 278.247.788-94 26.772.147-7 SSP/SP Superior Segundo Secretário 

Idnaldo Rogério de Oliveira 265.235.178-88 32.834.939-7 SSP/SP Ensino Médio Primeiro Tesoureiro 

Beatriz Aparecida de Medeiros 555.365.228-68 4.817.877 SSP/SP Superior Segundo Tesoureiro 

Dante Resende Rocha 337.585.628-80 41.474.044-0 SSP/SP Superior Conselho Fiscal 

Marcio Lopes Arruda 054.928.738-81 18.670.467-7 SSP/SP Superior Conselho Fiscal 

Renata Lorzing 303.841.268-63 45.397.024-5 SSP/SP Superior Conselho Fiscal 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O CEPREVI tem por finalidade Desenvolver programas, projetos e serviços de prevenção, habilitação, reabilitação e integração de deficientes 

visuais para melhor qualidade de vida através da estrita observância e todas as suas necessidades básicas; Diagnosticar o grau de deficiência 

visual para desenvolver a melhor atividade para o deficiente através de normas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS); 

Desenvolver atividades físicas, intelectuais e recreativas inerentes à condição e capacidade de cada deficiente, propiciando-lhe uma melhora no 

seu bem estar físico e mental; Usar o esporte como instrumento de transformação e inclusão social para o deficiente visual, observando suas 

limitações, promovendo melhoria na autoestima, aumento da qualidade de vida e consequentemente do meio em que vivemos; Desenvolver 

programas, projetos e serviços para a profissionalização do deficiente visual; Desenvolver atividades ocupacionais para que o produto final seja 

utilizado em outros projetos sociais; Combater a solidão, inutilidade, incapacidade e falta de esperança; Estimular a integração e orientação do 

deficiente visual com seus familiares e a sociedade; Estimular o resgate da cidadania do deficiente visual, promovendo e apoiando campanhas 

de conscientização da responsabilidade social de cada cidadão; Fomentar programas e parcerias de expansão do voluntariado, principalmente 

aqueles que visam a melhora de vida do deficiente; Promover a cultura do voluntariado, oferecendo espaços para intercâmbio de experiências 

entre instituições e voluntários;  Desenvolver tecnologias sociais que promovam o resgate de valores fundamentais do ser humano, mormente 

quando relacionadas com o deficiente visual, tais como: dignidade, paz, respeito, amor, tolerância, felicidade, responsabilidade, cooperação, 

humildade, honestidade, simplicidade, liberdade, união, entre outros; Firmar parcerias com estabelecimentos privados e públicos para o 

cumprimento das finalidades previstas neste estatuto; Patrocinar e/ou apoiar estudos e pesquisas que objetivem o desenvolvimento de projetos 

na área social para inclusão e promoção de deficientes visuais e as demais pessoas a eles ligados; Fomentar e formular políticas públicas para a 

melhoria de vida do público alvo; Defender os interesses da pessoa com deficiência visual junto aos poderes públicos e privados, garantindo a 

implementação de profissionais especializados junto à sociedade;  Estabelecer parcerias e convênios com organizações nacionais e 

internacionais, públicas ou privadas, para garantir as ações sociais que promovam a assistência social ao deficiente visual;  Promover a 

sustentabilidade da organização, através de campanhas promocionais, convênios, cursos, palestras, encontros, seminários e publicações acerca 

de temas relacionados ao seu objeto social;  Desenvolver atividades culturais, tendo em vista a divulgação de nossas tradições regionais, 

folclóricas, inclusive artesanais 

O CEPREVI desenvolve suas atividades estatutárias num espaço físico cedido em comodato pela Casa Espírita Doutor Bezerra de Menezes 

(CNPJ: 67.359.778/0001-62) representada por uma área de terreno de 750m² (Setecentos e cinquenta metros quadrados), com área construída 

de 626,75m² (Seiscentos e vinte e seis vírgula setenta e cinco metros quadrados), com inscrição municipal nº 01.09.141.0271.001.O prédio encontra 

se em ótimo estado e livre de desembaraço e de qualquer ônus. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Desde a antiguidade, a cegueira vem sendo considerada como algo de difícil compreensão. As pessoas cegas, segundo Lorimer (2000), 

foram sempre consideradas como incapazes e dependentes, maltratadas e negligenciadas, sendo que algumas civilizações chegavam mesmo a 

eliminá-las. Somente há 200 anos é que a sociedade começou a perceber que as pessoas cegas e com baixa visão poderiam ser educadas e 

viver independentemente. 

Segundo os resultados do Censo Demográfico 2010, (Brasil, 2010) a população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799 habitantes, 

sendo que 12.777.207 apresentam algum tipo de deficiência severa, representando 6,7% da população total. As pessoas com deficiência visual 

severa somam 1.233.006, ou seja, em 2010, 3,5% das pessoas declararam possuir grande dificuldade ou nenhuma capacidade de enxergar. 

Podemos desta forma, perceber a urgência atual em se desenvolver políticas públicas de atendimento à criança com deficiência visual. 

Pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) indicam que, se iniciativas de alcance mundial e regional não forem 

tomadas, em 2020 existirão no mundo 75 milhões de pessoas cegas e mais de 225 milhões de portadores de baixa visão, ou seja, incapazes de 

desempenhar grande número de tarefas cotidianas devido à deficiência visual. 

Neste aspecto, o CEPREVI vem oferecendo serviço para a oferta de atendimento especializado as pessoas com deficiência visual e suas famílias 

que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas 

no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, 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 autonomia, independência, melhora da qualidade de vida e consequentemente a inclusão social das 

pessoas com deficiência visual. Conta com equipe especializada e habilitada na prestação de serviços à pessoa com deficiência visual que 

necessitam de cuidados específicos. A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial dos usuários do serviço SUAS e na 

orientação as suas famílias bem como na aceitação e valorização da diversidade. 

Além do atendimento na área social a OSC dará suporte na área de educação considerando que a educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 

relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

http://www.tribunadabahia.com.br/news.php?idAtual=58055
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Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias 

e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da 

escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de 

escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes tenham 

suas especificidades atendidas. (MEC/SECADI - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva) 

 

Desta forma, visamos à seguridade da vigilância integral dos direitos dos usuários em conformidade com o Plano Nacional de Assistência Social 

(PNAS, 2004), em um processo integral de aprendizagem e inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. 

4. Descrição do Projeto 

4.1 - Título do Projeto: 4.2 - Período de Execução 

Desenvolvendo Habilidades, 

Criando Possibilidades. 

Inicio: 

Janeiro de 2020 

Término: 

Dezembro de 2020 

4.3 – Identificação da Ação e Capacidade de Atendimento 

Serviço de Proteção Social 

Especial de Média 

Complexidade 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PRETENDIDA: 

02 beneficiários mês  

VALOR DE REFERÊNCIA POR BENEFICIÁRIO:R$ 535,00 

VALOR ANUAL PREVISTO: R$ 12.840,00 

4.4 – Diagnóstico da Realidade 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida familiar; dar acesso aos direitos 

socioassistenciais; redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional; diminuição da sobrecarga dos 

cuidadores advinda da prestação de cuidados à pessoa com dependência; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; redução 

dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos e proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao 

desenvolvimento de autonomias. 
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4.5 Objetivo Geral 

 

Promover a integração de 02 beneficiários com deficiência visual e suas famílias, a fim de promover a independência pessoal e social, a defesa 

de direitos, o fortalecimento da autonomia e a ampliação da capacidade protetiva da família; dentro do período de 2020 (janeiro a dezembro). 

 

4.6 Objetivos específicos 

 

Proporcionar ao usuário um espaço de desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, bem como: 

Aspectos Psicossociais 

 Atendimento e acompanhamento psicológico ao deficiente e seus familiares; 

 Realização de Grupos Psicoterapêuticos; 

 Atendimento Social, mediante estudo socioeconômico, visando o acesso das famílias e beneficiários em Programas de Transferências 

de Renda, Benefícios e Políticas Públicas pertinentes ao caso em questão; 

 Estimulação da capacidade de Ser e Conviver, mediante técnicas de convivência; 

 Realização de Encaminhamentos para a rede Socioassistencial quando necessário; 

 Favorecer o envolvimento da família como processo adaptativo do beneficiário; 

 Detectar através da ação prévia, os efeitos negativos secundários à deficiência visual, e assim, prevenir, minorar ou recuperar perda. 

 Orientar pais e responsáveis quanto à compreensão das limitações impostas pela deficiência visual; 

 Conscientizar a família quanto à importância da sua participação no Programa de Habilitação e Reabilitação Visual. 

 Desenvolver as habilidades sociais (formas adequadas de comunicação, disciplina, valores morais, ética, assertividade e 

responsabilidade). 

 Treino das atividades de vida diária e prática. 
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 Adequar às reações do deficiente visual como uma pessoa “normal”, face ao meio Social (lar, restaurante, escola, trabalho, feira, entre 

outros), na medida do possível, de acordo com seu padrão pessoal de experiência. 

 Avaliar as funções visuais básicas, a fim de elaborar programa específico e individualizado que atenda às necessidades do deficiente. 

 Favorecer a participação das famílias nas oficinas para que recebam orientações e possam dar continuidade em seu lar, visando a 

fixação do que foi aprendido. 

 Planejar atividades que possibilitem o desenvolvimento do potencial máximo do resíduo visual através da utilização de estímulos 

adequados em atividades compatíveis ao desenvolvimento de cada deficiente. 

 Estimular o deficiente preparando-a para a utilização da: orientação e mobilidade, orientação do ambiente, aquisição de habilidades 

básicas, desenvolvimento cognitivo. 

 Desenvolver a capacidade criadora através das artes: musical, cênica e plástica. 

 Proporcionar ao deficiente a inclusão digital, facilitando assim sua inclusão escolar, profissional e social, podendo ele interagir com o 

mundo. 

 Utilização de recursos não ópticos para o melhor desempenho facilitando seu aprendizado. 

 Favorecer a Orientação e a Mobilidade propiciando condições para que o deficiente visual possa desenvolver a capacidade de se 

orientar e se locomover com independência, segurança, eficiência e adequação. 

 Favorecer o aprendizado de artes em seus aspectos musicais e manuais; 
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4.7 Metodologia 

 

 O atendimento ocorrerá de quinta e sexta-feira no período das 13:30h às 16:30h. Para os usuários em idade escolar, frequentarão a 

OSC em contra turno escolar. Cada dia da semana será ofertada uma proposta de atividade: 

Quinta-Feira Sexta-Feira 

Tarde: 13h30 as 16h30 Tarde: 13h30 as 16h30 

 

Dentre as aquisições e conquistas, almeja-se que os resultado  alcançados se deem pela  Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;  Proporcionar por meios adequados para o desenvolvimento integral das 

pessoas com deficiência visual; Garantir Assistência Social para a habilitação e a reabilitação das PCD, PPD e PNEs e a promoção 

de sua integração à vida comum;  Construção da autonomia;  Atingir a meta quantitativa fornecida pelo grupo de usuários da mesma 

faixa de capacidade cognitiva e a meta qualitativa individualizada. De forma geral, melhorar das condições atuais dos beneficiários, 

bem como à sua família, levando-se em conta a socialização, a qualidade de vida, a readaptação e inclusão social, educacional, 

saúde, favorecendo a sua independência e autonomia; e para tanto será abordado temas como: 

 

 O serviço de proteção social especial contribuindo para a inclusão da pessoa com deficiência visual e suas famílias. 

 A importância da família no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. 

 A psicologia contribuindo para o protagonismo da pessoa com deficiência visual bem como sua família. 

 A psicologia e a inclusão da pessoa com deficiência visual na sociedade. 

 Orientação e mobilidade como facilitador de inclusão social da pessoa com deficiência visual. 

 Práticas e noções de atividade de vida diária e vida prática – otimizando ao deficiente visual uma vida independente. 

 Informática adaptada propiciando ao deficiente visual (cego e baixa visão) à inclusão digital. 

 Intervenção precoce promovendo a autonomia e independência da criança com deficiência visual. 
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 Acompanhamento escolar como facilitador de inclusão e promoção social da pessoa com deficiência visual. 

 Atendimentos de orientação e mobilidade (om) com os usuários.  

 Favorecer a inclusão do deficiente visual de forma real e produtiva na sala de aula, escola, comunidade e sociedade. 

 Orientar e instrumentalizar a prática pedagógica facilitando a inclusão dos mesmos no processo ensino-aprendizagem, garantindo o 

melhor rendimento escolar e preparo para vida profissional.  

 Promover encontros semanais para orientações referentes à deficiência visual quanto às patologias, causas e consequências;  

 Fisioterapia; 

 Terapia ocupacional; 

 Psicologia; 

4.8 – Cronograma 

Quinta-feira 

Tarde: Das 13:30h às 16:30h 

Sexta-feira 
Tarde: Das 13:30h às 16:30h 

    
5 . Descrição de metas a serem atingidas 
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Meta(s) Indicadores Qualitativos Indicadores Quantitativos 
Meios de 

Verificação 

Promover encontros 

socioeducativos entre 

os usuários e suas 

famílias para troca de 

experiências de fatos 

que impliquem a 

necessidade da 

utilização de leis 

específicas como: Lei 

Brasileira de Inclusão, 

Estatuto do Idoso e 

Leis Estaduais e 

Municipais. 

Os encontros socioeducativos funcionarão 

uma vez na semana, com duração de 3hs. 

Esses grupos terão como objetivo debater 

as situações violadoras de seus direitos e 

deveres tanto no seio familiar como na 

sociedade, podendo assim leva-los a uma 

análise de sua própria realidade, dando 

ênfase a aquisição de novos 

conhecimentos.   

 

Incluir 80% dos usuários e 

famílias em grupos 

socioeducativos com o intuito de 

despertar a cidadania e o 

conhecimento, dos direitos 

pessoais e sociais. 

Participação efetiva de 85% dos 

beneficiários nas atividades 

Frequência;  

Fotos;  

Permanência;  

Depoimento sobre 

o uso das leis;  

Auto avaliação dos 

usuários e suas 

famílias. 

Despertar a 

consciência e 

importância do 

autocuidado otimizado 

Promover treinos de atividade cotidianas 

com técnicas voltadas para a pessoa com 

deficiência visual, garantindo assim sua 

mobilidade e com isso adquirir maior 

Conscientizar 100% das famílias 

quanto ao hábito o cuidado com 

a higiene e aspecto geral; 

Frequência; 

Observação; 

Vídeos. 
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e aspecto geral 

apropriado de famílias 

e usuários; 

Estimular a prática 

diária das atividades 

treinadas na instituição 

e na casa dos 

beneficiários; 

 

independência nas atividades cotidianas. As 

mesmas consistirão em higiene corporal 

otimizado para o bom aspecto geral, cuidado 

com as unhas das mãos e pés, pele e 

cabelos, sempre priorizando a segurança e o 

cuidado independente de cada usuários.  

Colocar em prática esses 

cuidados na vida diária de 80% 

dos usuários e famílias;                                                           

 

Promover treinos de 

Atividade de Vida 

Prática com o usuário; 

Promover a 

independência do 

usuário nas atividades 

mais elaboradas; 

 

Promover treinos de atividades cotidianas 

com técnicas voltadas para a pessoa com 

deficiência visual, garantindo assim seu 

melhor desempenho e segurança no 

ambiente doméstico. Colocarão em prática 

as Atividades de Vida Prática (AVP) com 

foco no cuidado do ambiente: organização e 

limpeza dos utensílios domésticos, limpeza 

de espelhos e janelas, limpeza do chão, uso 

Percentual de 100% nos treinos 

de atividade de vida diária. 

Ganho de independência a 60% 

dos usuários nas atividades mais 

elaboradas. 

 

Fotos; 

Frequência; 

Avaliações 

práticas grupal e 

individual; 

Lista de presença; 

Depoimentos; 

Filmagem 
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da pá, vassoura e rodo, e o treino de passar 

peças de roupas dos usuários.  

Desenvolvimento dos 

pré-requisitos básicos e 

treino dos sentidos 

remanescentes. 

 

Observação dos níveis cognitivo, psicomotor 

e emocional do usuário, treino da visão 

residual (pessoas com baixa visão), 

interpretação de pistas, estabelecimento de 

referências e relacionamento com o espaço 

de ação e com os objetos. 

 

Participação de 85% nas 

atividades 

Observação, 

- Relatórios, 

- Relatos do 

atendido. 

 

 

Atendimentos de 

Orientação e 

Mobilidade (OM) 

técnicas para o uso da 

bengala, Nível 

Básico/Nível 

Intermediário/Nível 

Avançado. 

Ministrar atendimentos em ambientes 

internos e externos preferencialmente 

acompanhadas de um membro da família 

para multiplicar as aprendizagens em outros 

ambientes. Os mesmos partirão de situações 

mais simples para mais complexas visando 

o protagonismo da pessoa com deficiência e 

o desenvolvimento da habilidade de 

locomover-se com autonomia, segurança e 

independência, como por exemplo: local 

Participação de 85% nas 

atividades 

 

Frequência,  

- Registro com 

fotos,  

- Relatórios 

individuais,  

- Reunião com a 

equipe técnica. 
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interno: casa, instituição, escola; locais 

externos: bairro, locais que necessita 

frequentar, locais públicos como praças, 

bancos, mercados, situações como pegar 

um transporte público, atravessar uma rua 

com semáforo, sempre contextualizando de 

acordo com o plano individualizado realizado 

anteriormente, no decorrer dos 

atendimentos apresentar a bengala longa e 

as técnicas de uso funcional. 
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6.  – Ações anual de atividade 

Formas de acesso (X) Procura espontânea 

(X) Encaminhamentos da rede socioassistencial 

(X) Encaminhamentos de outras políticas setoriais 

(X) Encaminhamentos dos Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça. 

Mês: Janeiro a dezembro de 2020 Tema: Desenvolvendo habilidades, criando possibilidades. 

Semanas Atividades Público Alvo Objetivo Responsável Observações 

1ª, 2ª, 3ª e 

4ª de cada 

mês 

Orientação e 

Mobilidade, 

Acompanhamen

to Escolar, 

Atividade de 

Vida diária e 

Encontros 

Socioeducativos 

para usuário e 

família 

Pessoa com 

deficiência 

visual 

Autonomia e 

Independência 

Equipe 

Técnica 

Considerando a especificidade no trabalho desenvolvido para 

o processo de habilitação e reabilitação da pessoa com 

deficiência visual. Considerando que cada assistido necessita 

de um atendimento personalizado e individualizado; sendo 

assim, as atividades ocorrerão mediante planejamento 

individual atendendo as reais necessidades dos usuários, 

contando com a participação da equipe técnica especializada 

bem como da contribuição/participação direta do beneficiário. 

O mesmo será organizado quadrimestralmente para 

acompanhamento da evolução do usuário e possíveis 

alterações conforme o seu andamento. Após cada atividade 

será realizado relatório individual com informações pertinentes 

a evolução e entraves. Após será enviado para o setor de 

monitoramento juntamente com a prestação de contas. 
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7. PLANO DE APLICAÇÃO 
Indicar a previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades, conforme as receitas (Municipal/Estadual/Federal) - (inc. II-A do art. 
22 da LF 13.019/2014) 
Expressar o recurso gasto em cada um dos elementos de despesas (serviço de terceiro - pessoa física, serviço de terceiro - pessoa jurídica e 
material de consumo). 
 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

PERÍODO – janeiro Á dezembro DE 2020 
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL 

RATEIO MENSAL ENCARGOS PATRONAIS  BENEFÍCIOS MENSAIS  TOTAL 

FUNÇÃO C/H 
SALÁRIO 
BRUTO 

QTD 
SALÁRIO 

TOTAL 
FÉRIAS 

13º 
SALÁRIO 

FGTS 
TOTAL 

(8%) 

INSS 
TOTAL 
(20%) 

PIS 
TOTAL 

(1%) 

 VALE 
REFEIÇÃ

O (R$)  

 CESTA 
BÁSICA (R$)  

 AUXÍLIO 
TRANSPORTE 

(R$)  

CUSTO 
MENSAL 

Acompanha
mento 
Escolar 

40h/
mês 

R$ 
16,00/h 

 01  733,33  88,92  71,11  71,11  71,11  8,89  00,00  00,00  25,53  1.070,00 

TOTAL (12 MESES) 
  

  
 8.800,00  1.067,04  853,36  853,36  853,36  106,68  00,00  00,00  306,36  12.840,00 
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8  CAPACIDADE INSTALADA 
INSTALAÇÕES FÍSICAS DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO 

Descrever e quantificar as instalações físicas e os equipamentos e mobiliários, acessibilidade, indicando: 

Endereço completo com documento de comprovação. Caso o prédio não seja próprio, anexar xerox simples de contrato de aluguel ou documento do 
proprietário que autorize o seu uso para o desenvolvimento do projeto. Em caso de prédio próprio, apresentar documento de comprovação; Em caso 
de prédio cedido apresentar o documento de autorização de uso. 

Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o projeto; 

Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o projeto; 

Comprovar a acessibilidade para pessoas com deficiência de acordo com a Lei Nacional de Acessibilidade (Dec. 5.296 de 02/12/2004). 

 

Tipo de Recursos Físicos e Materiais QTDDE Descrição do Uso no Serviço 

Sala Administrativa 01 Rotinas Administrativas, Financeiras, Relatórios 

Sala de Acompanhamento Escolar 01 Uso para tarefas escolares dos beneficiários. 

Sala de Informática  01 Uso para tarefas escolares dos beneficiários. 

Sala de Serviço Social 01 Atendimento para demanda da área de Assistência Social. 

Sala de Psicologia 01 Atendimento para demanda de psicologia 

Banheiro Feminino Adaptado 01 Uso dos beneficiários durante a permanência no espaço 

Banheiro Masculino Adaptado 01 Uso dos beneficiários durante a permanência no espaço 

Cozinha  01 Preparação de lanches e Atividade de Vida Diária 

Sala de Orientação e Mobilidade 01 Atividade de Mobilidade com técnicas de uso de bengala 

Sala de Atividade de Vida Diária 01 Práticas de atividades de Vida diária 

Pátio para Grupo com capacidade para 40 beneficiários 01 Oficinas de Arte Educação 

Quadra Poliesportiva 01 Oficina de Goalball 

Pátio 01 Atendimento Grupal  

Refeitório 01 Lanche dos beneficiários 
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9 RECURSOS HUMANOS  
 

PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

FUNÇÃO FORMAÇÃO  VÍNCULO CARGA HORÁRIA SALÁRIO BASE R$ 

Coordenador 
Pedagogo Especialista em Deficiência Visual e 

Fisioterapeuta 
CLT 40h Semanais 23,00/h 

 Acompanhamento Escolar Especialista em Deficiência Visual CLT 40h Semanais 16,00/h 

Professor Especialista em Educação Física Adaptada CLT 40h Semanais 16,00/h 

Assistente Social Serviço Social CLT 30h Semanais 16,00/h 

Psicólogo Psicologia CLT 25h Semanais 16,00/h 

Fisioterapeuta Fisioterapia CLT 30h Semanais 16,00/h 

Terapeuta Ocupacional Terapia Ocupacional CLT 25h Semanais 16,00/h 

Assistente Administrativo Administrativo CLT 40h Semanais 1.900,00/mês 

Serviços Gerais Nível Fundamental CLT 40h Semanais 1.300,00/mês 

 
 
10 CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

Comprovação de experiência da entidade com o desenvolvimento de objeto idêntico ou similar desta parceria, mediante apresentante de atestado de 
capacidade técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Concedente:  

Meta 1 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

Municipal 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 

Meta Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Municipal 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 
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DECLARAÇÃO 

 

   

 Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARANAPANEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o 

Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho. 

Pede deferimento. 

 

     

 Itapetininga, 07 de janeiro de 2020.  

     

 Representante Legal:  Responsável Técnico do Projeto:  

     

     

 Sergio Majewski  Sidney Sales de Matos  

 Presidente  Coordenador Técnico  
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APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

   

 Plano de Trabalho APROVADO, após análise técnica e comprovação da regularidade cadastral, da regularidade fiscal dos aspectos 

jurídicos. 
 

 

Aprovado pela Secretaria Municipal de ________________________________  

 

 

e comissão técnica   de Seleção. 

 

 Paranapanema, ____ de Janeiro de 2020. 

 

_____________________________________________ 

 

 
 

     

 Secretário M. de Assistência Social  Presidente da Comissão Técnica Se Seleção  

     

 Aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.  

   

 Paranapanema, ____de janeiro de 2020.   

   José Maria Alves  

   Prefeito Municipal de Paranapanema  
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