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 “CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO 

Período de Referência:  01.03.2019 à 29.02.2020 
 
Serviço de Proteção Social [    ] Básica [ X ] Especial 
 

 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

SUMARÉ 

Endereço: Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel - Sumaré/SP- CEP: 13.572-530 

Telefones: (19) 3872-2045       (19) 3883-1666 

Email: social@apaesumare.org.br, financeiro@apaesumare.org.br, 

secretaria@apaesumare.org.br,  

 
Site: apaesumare.org.br 
 

 

2) RESPONSÁVEL LEGAL: 
 
Nome: ANA APARECIDA DIAN 
Cargo: Presidente                                                         
Endereço: Rua Heitor Bover, nº 306- Portal dos Nobres- Americana/SP- CEP: 13.479 - 760 
Telefone: (19) 98144-3643 
E-mail: anadian@tessere.com.br 
 

 

3) RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO: 
 
Nome: ANDRÉA REGINA COBO GIOLLI 
Cargo: Coordenadora                                                   
N. do Conselho de Classe: CRESS 23.668 9ª região 

Endereço: Rua XV de novembro, 572- Ce4ntro Nova Odessa/SP- CEP: 13.380 - 005. 
 

 

4) ÓRGÃO GESTOR: 
 
Nome: Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social 
Endereço: Av. Brasil, 1111 – Jd. Nova Veneza – Sumaré/SP CEP: 13177 - 050 
Telefones: (19) 3399-5769 
E-mail: apoiotec.siades@gmail.com  

 

mailto:social@apaesumare.org.br
mailto:financeiro@apaesumare.org.br
mailto:secretaria@apaesumare.org.br
mailto:anadian@tessere.com.br
mailto:apoiotec.siades@gmail.com
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5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:  

A APAE de Sumaré, unidade referenciada do serviço público Centro Dia, realizou no período 

de março de 2019 à fevereiro de 2020, a  inclusão de pessoas com deficiência devidamente 

referenciadas no CADÚNICO, com direitos fragilizados ou ameaçados, por meio dos 

encaminhamentos e relatório social do CREAS, conforme fluxo de inclusão, as quais foram 

matriculadas na OSC. Em sequência, a equipe interdisciplinar aplicou a avaliação de Medida 

de Independência Funcional-MIF junto à família, bem como, a realização coletiva do Plano 

individual de Atendimento- PIA. 

O funcionamento do Serviço ocorreu de segunda à sexta-feira das 08:00h às 12:00h ou das 

13:00h às 17:00h com duas refeições por período e em espaços físicos acessíveis, atendendo 

às normas técnicas da ABNT. O serviço ofertou transporte fretado aos que necessitaram, e 

orientou o uso da carteirinha de transporte municipal até o serviço aos que possuíam 

capacidade de locomoção independente.  

Os usuários foram divididos em quatro grupos de convivência, realizando diariamente 

atividades socioeducativas de auto cuidado e higiene, artes, esporte adaptado, campeonatos 

internos, coral e musicalização, atividades rítmicas e expressão corporal, jogos de estimulação 

sensorial e cognitiva, culinária, Inclusão digitalina/sala de informática, confecção de papel 

reciclado e encadernação, filmes educativos, videokê, jogos digitais no X box one em sala. 

Participaram pontualmente de eventos culturais e de lazer na OSC como gincanas, 

piquenique, festa junina, de natal, à fantasia e na comunidade no quiosque do pastel. 

Realizaram apresentações de dança rítmica às famílias e aos representantes do Rotary. 

Expressaram suas demandas por meio de rodas de conversa, grupos de auto defensoria e pelo 

processo de eleição, que estimularam escolhas diárias, individuais e grupais. 

 A equipe promoveu fortalecimento de vínculos  e apoio a função protetiva da família aos 

cuidadores, os quais tiveram suas demandas acolhidas em orientações socioassistenciais,  em 

ações especializadas interdisciplinares, reuniões de pais, em grupos psicossociais, 

socioeducativos, e outras atividades como palestras, encontros, mobilizações para 

participação comunitária e encaminhamentos para ampliar o acesso aos recursos às demais 

políticas públicas e ao Sistema de Garantia de Direitos, bem como atividades de lazer como 

Bingo entre as famílias e passeios, jantar de celebração de 45 anos da APAE de Sumaré e 

evento na quadra sobre Semana Nacional da pcd.  

Houve durante o ano, assessoria da equipe à inclusão produtiva à usuários com perfil de 

contratação pela lei de cotas e realização de grupos de geração de renda ao cuidador familiar. 

 

 

5.1 Identificação do Objeto: 

“CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” 

5.2 Objetivo Geral: 

Ofertar atendimento especializado para pessoas com deficiência e suas famílias com limitações 

agravadas pela situação de dependência devido cuidados de terceiros e violações de direitos, 
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referenciadas no Sistema Único de Assistência Social- SUAS para a superação de barreiras e o 

desenvolvimento de autonomias. 

5.3 Público Alvo:  

DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS DO PERÍODO QUANTIDADE 

Crianças (0-11 anos e 11 meses) - 

Adolescentes (12-17 anos e 11 meses) - 

Idosos (acima de 60 anos) - 

Pessoas com Deficiências (todas as idades) 60 

Mulheres (acima de 18 anos) 17 

Homens (acima 18 anos) 40 

 

5.4 Público Prioritário: pessoas com deficiência com algum grau de dependência 

5.5 Campo da vulnerabilidade social:  extrema pobreza, exploração da imagem, isolamento 

social, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização 

da potencialidade/capacidade da pessoa, abandono, maus tratos, histórico de desassistência de 

serviços essenciais, precariedade dos cuidados familiares, envelhecimento do cuidador,  entre 

outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia da dupla 

pessoa cuidada e cuidador familiar. 

5.6 Dias e Horários de Atendimento: de segunda à sexta-feira; meio período: das 08:00 às 

12:00h ou das 13:00 às 17:00h. 

5.7 Meta de Atendimento: 60 usuários 

ETAPA/FASE QUANTIDADE QUALID 
% 

COMENTÁRIOS 

 Prévia Med Real   

Atividades 
socioeducativas, 
esportivas, 
culturais internas 
e externas, 
culinária, 
confecção de 
papel reciclado, 
encadernação. 

 3 
grupos 
de 10 
usuários 
por dia 

2 grupos 
de 15 
usuários 
por dia 

2 grupos 
de 15 
usuários 
por dia 

 
100% 

 
O espaço físico foi 
readequado junto ao RH do 
serviço, conforme 1º Aditivo 
ao Termo de Colaboração nº 
1715/2018 referente ao 
Plano de Trabalho 2019. 

Inclusão de 
usuários 
referenciados no 
CADÚNICO, 
conforme fluxo 
de 
encaminhamento 
do CREAS. 

 60 
usuários 

56 
usuários 

56 
usuários 

 
94% 

 
O CREAS encaminhou 
usuários devidamente 
referenciados junto à 
central do CADÚNICO e a 
assistente social do serviço 
encaminhou famílias para 
referenciamento nos CRAS 
dos territórios. 
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Palestras, 
encontros, 
reuniões de pais, 
atividades 
socioeducativas 
mensais. 

Grupos 
de 30 
famílias 
por 
período 

Grupos 
de  20 
famílias 
por 
período 

Grupos 
de 24 
famílias 
por 
período 

 
80% 

 
Conforme folha de presença 
nas atividades com famílias. 

Acesso aos 
serviços 
socioassistenciais  
e demais políticas 
públicas. 

 
60 
famílias 

 
40 
famílias 

 
48 
 famílias 

 
 
80% 

 
Os encaminhamentos 
socioassistenciais foram 
registrados em relatórios no 
prontuário do usuário. 

 

 

6. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO: 
 
Descreva como o processo ocorreu desde o início, se houve participação de parceiros da 
sociedade, reuniões, sugestões. 
 
 Historicamente a APAE de Sumaré sempre ofertou serviço de oficinas ocupacionais 

a pcds jovens e adultos, antes do chamamento público o serviço era subvencionado 

e chamava-se Serviço de Convivência e alguns usuários eram egressos da 

educação custeados pela SEADS. Em 2017, com o chamamento público a OSC  foi 

contemplada na execução do Serviço CENTRO DIA e orientada a ofertar o 

atendimento às famílias destes usuários e atualmente o disponibilizamos 60 vagas  

entre 18 e 59 anos e onze meses. 
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7) RECURSOS HUMANOS E OPERACIONAIS DO SERVIÇO: 

7.1 Recursos Humanos: 

FUNÇÃO NOME CARGA 
HORÁRIA 

VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO 

01 coordenadora 
 

Andrea Regina Cobo Giolli 
 

40h semanais CLT 

01 psicóloga 
 

Sibely Damasceno Lucate 
 

30h semanais CLT 

01 assistente social 
 

Elisandra de Assis Hipolito 
 

28h semanais CLT 

01 terapeuta ocupacional 
 

Paula Eloise Paina 
 

28h semanais CLT 

Professor de  Musica                                                                                                   

 

Fernando Aparecido Borba 
 

16h semanais CLT 

Professor de Arte                                                                                       Elaine Mendonça Ferreira de Oliveira 
 

16h semanais CLT 

Professor de Educação 
Física 

Layon Wilson Alves dos Santos 
 

16h semanais CLT 

Educadora Social Jaqueline Pereira Gonçalves 
 

40h semanais CLT 

Cuidadora Francieli Baptista de Pontes 
 

40h semanais CLT 

01 motorista 
 

Claudio Mondini 
 

40h semanais CLT 
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7.2 Estrutura Física: 

DESCRIÇÃO 
Área Social – bloco “A” 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
NO OBJETO 

REPAROS REALIZADOS OBSERVAÇÕES  

Sanitários adaptados 2 x  Recurso compartilhado 

Espaço de acolhimento                                                                           1 x  Recurso compartilhado 

Salas de atendimento 
individualizado 

1 x  Recurso exclusivo 

Sala de coordenação                                                                                 x  Recurso compartilhado 

Sala de reunião de equipe 
e orientação familiar 

 x  Recurso compartilhado 

Sala de espera  x  Recurso compartilhado 

Sala para grupos de 
geração de renda                                                       

 x  Recurso compartilhado 

Salas para grupos de 
usuários 

2 x                                    Recurso exclusivo 

Quadra poliesportiva                                                                              1 x Em ampliação para 
fechamento  

Recurso compartilhado 

Academia adaptada                                                                                1 x  Recurso compartilhado 

 

 

 

7.3 Recursos Físicos:  
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DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE DISPONÍVEL NO OBJETO REPAROS 
REALIZADOS 

OBSERVAÇÕES  

Equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para confecção de papel 
reciclado: 

 
 
 

08 
35 
12 
05 
02 

       01 
       01 
01 
01 
03 
03 
15 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
 
 
 
01 de 
cada 
 
 
 
 

mesas  
cadeiras,  
armários de aço,  
computadores,  
arquivos de aço,  
DVD Player,  
tela e Datashow,  
Smart TV LED 49’’,  
Videokê,  
Microfones 
pedestal 
instrumentos musicais de percussão, 
jogo bocha adaptado,  

X box one   
impressora multifuncional, longarinas, 
bebedouros, aparelhos telefônicos,  
internet,   
notebook.  
 
 
prensa hidráulica, prensa de ferro 
manual, liquidificador industrial, fogão 
de duas bocas, fragmentadora.  

 

  
 
 
 
 
 

Recursos exclusivos 
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 Para encadernação: 
 
 
 
 
 
 
 

 Para geração de renda às 
famílias: 

 
01 de 
cada 
 
 
 
 
 
 
01 de 
cada ítem 

prensa de madeira, encadernadora 
elétrica e manual, seladora elétrica, 
furadora elétrica, serrilhadeira e 
vincadeira conjugada, perfuradora e 
prensa manual para costura, balancim,  
aplicador de ilhós.  

 

máquina de costura bordadeira, 
máquina de costura overloque,  
galoneira,  

máquina de costura reta,  

micro-ondas,  

fit laser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso compartilhado 
 
 
 
 
 

Veículo 01 
01 

Uno ano 2009 
Kombi ano 2008 

 Próprio 
Próprio 

  
ferramentas     

matérias-primas variável Aparas de papel  Doações da comunidade 

 

7.4 Recursos Financeiros: 

 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL PRÓPRIOS 

TOTAL DE RECEITAS R$ 328.555,00 R$ 8.613,00 R$ 62.687,50 R$  51.859,20 

TOTAL DE DESPESAS R$ 328.555,00 R$ 8.613,00 R$ 62.687,50 R$  51.859,20 
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8) REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO COM AS QUAIS HÁ ARTICULAÇÃO:  

Órgão/Serviço Articulação Frequência 

SMIADS - Participação em desfile cívico com usuários do serviço;  
- a coordenadora do serviço participou da capacitação 
“Educadores Sociais da Proteção Básica” organizado pela  SOFIC 
realizado pela consultoria Mandala no Centro Educacional 
Rebouças; 
- capacitação junto à rede de Proteção Social de Sumaré 
organizada pela SOFIC sobre Prestação de Contas, conforme lei 
13.019/14 realizada nos dias 29 e 30.04 no Rotary Club. 
- capacitação: “Proteção de Média e Alta complexidade” 
organizada pela SOFIC e ministrada pela empresa MANDALA nos 
dias 05, 06, 07, 12, 13 e 14/08/19. 
 

 

CRAS - Encaminhamento das famílias nos territórios para 
referenciamento e/ou atualização do CADÚNICO;  
- Contatos telefônicos, e-mails, reuniões de rede no 
acompanhamento de casos. 
- Orientações sobre o fluxo do serviço; 
- Encaminhamentos de ações socioassistenciais de Proteção 
Básica no território; 
- articulação com CRAS Cruzeiro juntamente com equipe do 
Serviço de Convivência – CER, para apresentação de dança aos 
usuários da Escola de Educação Especial da OSC, sendo realizada 
em 28.08.19. 
 

Pontualmente 

CREAS - Encaminhamento mensal de folhas de frequência dos usuários; Mensal 
Bimestral 
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- Participação em reuniões bimestrais de acompanhamento do 
Serviço, 
- Encaminhamento de contra-referências,  
- Acompanhamento do fluxo de inclusão usuários, 
- Encaminhamento de caso de violação de direitos, 

-Reunião de rede com Residência Inclusiva e CREAS em 
acompanhamento de caso conjunto;  
- Solicitação de mudança de período de seis usuários ao CREAS 
conforme demandas familiares; 
- Relatório de acompanhamento de caso devido a denúncia de 
comunidade religiosa ao CREAS referente a “saúde” da família; 

- Solicitação de discussão de casos por violação de direitos. 

Pontual 

Residência Inclusiva - visita e reunião das equipes no acompanhamento de caso em 
conjunto. 

 

Programa Frente de Trabalho - inclusão de usuário e desligamento do serviço.  

Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório de 
Especialidades , UPA, CAPS. 

- Interfaces com a rede municipal para consultas e exames, 
encaminhamento de usuários e cuidadores para grupo 
psicoterapêutico, 
- Encaminhamento referente a comportamentos inadequados de 
sexualidade, surto psiquiátrico; 
- Agendamento para consulta médica na  especialidade de 
gastroenterologia, ortopedista, 
- Divulgação e orientação da Campanha Nacional contra o 
Sarampo, 
- Participação em reuniões Intersetoriais na UBS “João 
Vasconcelos” do território da OSC sobre discussão de casos da 
rede e orientações quanto ao protocolo de atendimento à IST- 
Infecções Sexualmente Transmissíveis; 
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- orientação para regularidade no contraceptivo injetável 
conforme prescrição médica; 
- orientação para vacinação antirrábica; 

 

Equipamentos públicos esportivos Articulação para uso do Centro Esportivo e praça do território. 
 

Realização de atividades físicas 
nas quadras e campo de 
futebol, utilização da cancha 
para bocha adaptada.  

Escola Estadual “Euclides Miranda”  Gincana interativa com todos usuários da OSC .  

Outras articulações: 

Hospital Ouro Verde de Campinas, Atendimento 
Domiciliar Unidade Campinas - ADUC /UNIMED, 
Hospital Estadual Sumaré 

- Interfaces para processo de cirurgia odontológica, anestesista, 
- Articulação com convênio de usuário sobre atendimento de 
saúde domiciliar,  
- Encaminhamento de usuário para terapias específicas,  

 

Serviço de Saúde da OSC - Agendamento com psiquiatra na OSC, bem como, laudo médico 
para fins de emissão/renovação cartão de gratuidade municipal, 
EMTU e Passe Livre; 
- atendimento e orientação familiar com nutricionista em casos de 
sobrepeso, diabetes , colesterol alterado; 
- Avaliações e atendimentos odontológicos dos usuários na APAE, 
- Aplicação de bandagem terapêutica em usuária por T.O; 
- Alimentação via sonda no setor de enfermagem;  
- Atendimentos psicoterapêuticos semanais. 

 

Serviço de Educação da OSC - Interlocução junto à Escola de Educação Especial diante o 
atendimento de 11 alunos/usuários em contraturno no Centro Dia 
em orientações familiares e em atividades sociais, de lazer e 
esportivas compartilhadas. 

Semanalmente 

OSC NISFRAM - Retorno usuário deficiente auditivo na Oficina de Libras; Pontualmente 
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- Dois usuários do Centro Dia participaram de palestra com a 
psicóloga do serviço sobre “pessoa com deficiência” ao SCFV. 

 assistiram à apresentação das peças teatrais na OSC: “pão pão”, 
“O mágico de OZ”; 

 

Ministério Público e demais Órgãos de Garantia e de 
Defesa de Direitos- Conselhos de Direitos afins, OAB 

Encaminhamentos, contatos telefônicos, e-mails, ofícios, 
relatórios, reuniões de rede no acompanhamento de casos; 
- Palestra às famílias em ambos os períodos sobre “Tutela e 
Curatela” com a Comissão dos direitos da pcd da OAB; 
 -Divulgação da - 1ª caminhada de conscientização do Autismo e 
da OAB  “2ª Ação pela Inclusão” em 28.04.19 na praça das 
Bandeiras. 

Pontualmente 

Secretaria Municipal de ...... Renovação da carteirinha municipal ou da EMTU e passe livre.  

INSS Encaminhamentos para BPC,  

Sistema de Garantia de Direitos - Encaminhamento de ofícios, relatórios de acompanhamento de 
casos à Promotoria, relatório para curatela,  
- Participação nas atividades do evento promovido pelo COMDEF 
“Dia Internacional da PCD” no Centro Esportivo; 
- Encaminhamento de relatórios interdisciplinares (T.O e S.S.) para 
solicitações de duas cadeiras motorizadas; 

 

Fundação Síndrome de Down de Campinas Encaminhamento de pessoas com deficiência (ex-usuários) para 
recolocação profissional pela lei de Cotas, mediante Projeto do 
PRONAS/Saúde em atuação na Região Metropolitana de 
Campinas; 
- Participação da coordenação e T.O na palestra sobre “Desafios e 
possibilidades da inclusão no mercado de trabalho” em 22.03 na 
fundação Síndrome de Down em Campinas; 
 

 

SENAC Americana Encaminhamento de 07 usuários para participação no projeto 
TRAMPOLIM de preparação de pcd para o mercado de trabalho. 

Acompanhamento semanal 



 
 
 
 
 
 

13 
 

Empresas parceiras - A equipe do serviço assessorou a inclusão produtiva de usuários 

pela lei de cotas no supermercado Pague Menos, Via Pajuçara, 

Atacado Arena de Sumaré da rede São Vicente;  

 - Houve mobilização junto às famílias para participação de 

três  usuários com a terapeuta ocupacional na Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes no Trabalho da empresa Magnetti 

Marelli- SIPATMA onde explicaram sobre a atividade de 

reciclagem de papel e encadernação; 

- Ação voluntária de colaboradores da empresa AMANCO do 

comitê de responsabilidade social junto aos usuários do serviço 

em atividades interativas sobre meio ambiente. 

Pontualmente 

Conselhos Municipais: de Assistência Social- CMAS e 

dos Direitos da Pessoa Idosa.  

-Houve participação de profissionais do serviço enquanto membro 
de reuniões ordinárias e em comissões afins; 
-realizamos um evento em comemoração ao Dia Nacional de 
combate ao abuso e a Exploração Sexual de crianças e 
Adolescentes com a realização das seguintes atividades: 
matroginástica na quadra, palestra com Conselho Tutelar e café, 
em ambos os períodos; 
- A OSC proporcionou uma palestra sobre abuso sexual em 
parceria com uma Conselheira Tutelar; 

- Participação da coordenadora no 1º Seminário sobre destinação 
de recursos do FMDCA, promovido pelo CMDCA em parceria com 
a OAB no San Ville Hall/Sumaré; 

- 21.08.19- evento às famílias, usuários e parceiros em 
comemoração aos 45 anos da APAE de Sumaré e da Semana 

Mensal 
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Nacional da PCD com exposição dos produtos da atividade de 
encadernação; 
 

Conselho Regional da FEAPAEs - Capacitação sobre Plano de Modificação do Comportamento 
pela FEAPAES em Jaguariúna no dia 21.03.19; 
- Houve participação de coral de 10 usuários no XV Festival Nossa 
Arte no Teatro Municipal de Americana na fase regional em 
17.04.19. 
 

Pontualmente 

Clube “Expo das Águas Atividade de lazer compartilhadas com todos os usuários da OSC. Pontualmente 

Voluntariado - Implantação de grupos de voluntários na OSC; 

- Profissionais da academia SMART FITt de Santa Bárbara D’Oeste 

realizaram trabalho voluntário de coordenação global junto aos 

usuários do serviço; 

- Colaboradores da empresa RODONAVES realizaram atividade 
socioeducativa sobre o “Dia Mundial da Água” junto aos usuários; 
- Em 23.04 houve apresentação do coral “Colorindo a Mente” a 

todos os usuários na semana da Páscoa, com participação de duas 

genitoras da OSC; 

- Bingo da Beleza com a voluntária Kelly Macedo e doações da 

empresa Anaconda Cosméticos à todas as genitoras dos usuários 

da OSC; 

- o serviço recebeu apoio e orientação de pedagoga voluntária na 

OSC referente a comunicação de Libras junto a um usuário com 

deficiência auditiva; 

Pontualmente 
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-Ação voluntária de cabelereiros e esmalterias junto aos usuários 

da OSC no DIA DA BELEZA em 18.11.19. 

 

9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
QUANTITATIVOS  

INDICADORES QUALITATIVOS 

- promover atividades de 

convivência comunitária e 

familiar, de esporte, lazer, 

cultura, entre outras 

priorizando sua autonomia e 

fortalecimento de vínculos 

familiares. 

 
             60 usuários  

- Planilha de frequência mensal dos usuários; 
- Pesquisa semestral de satisfação dos usuários; 
- Depoimentos em rodas de conversa de usuários e  famílias em reuniões e encontros; 
- Relatórios de acompanhamento.  

- minimizar a sobrecarga de 

trabalho e o stress do 

cuidador. 

           
          60 famílias 

- Lista de presença nas atividades propostas;  
- Relatório de acompanhamento familiar;  
- Pesquisa semestral de satisfação junto às famílias;  
- Grupo psicossocial; 
- atividades de cultura e  lazer junto à família; 
- Depoimentos de famílias em reuniões e encontros. 

- ampliar o acesso dos 

usuários a outros serviços: de 

saúde, de habilitação e 

reabilitação, saúde bucal, de 

educação, trabalho, cultura, 

acesso a documentação 

pessoal, benefícios 

           
 
          60 famílias 

 
- Encaminhamentos e articulações junto às demais políticas,  
- Relatórios de acompanhamento; 
 - Devolutivas familiares 
- Acompanhamento socioassistencial da efetivação do acesso aos direitos da pessoa com 
deficiência como: benefícios socioassistenciais, acesso aos equipamentos de saúde do 
município em consultas e exames, contratação pela lei de cotas, etc. 
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socioassistenciais e ao 

Sistema de Garantia de 

Direitos. 

- atender e acompanhar o 

fluxo de inclusão conforme 

orientações da SMIADs.  

 

           
         60 usuários 

 
Foram incluídos no serviço e matriculados na OSC de acordo com as fichas de inclusão e 
Plano Individual de Atendimento-PIA. 
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10) TRANSPARÊNCIA: 

 

10.1 Descreva como se dá a identificação da parceria no local de execução: placas de 
identificação dos serviços públicos em parceria com a prefeitura municipal. 
 

 

10.2 Encontram-se disponíveis no site da OSC: 
 
Todas as parcerias celebradas com a administração pública Sim 
Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da Administração Pública 
responsável 

Sim 

Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

Sim 

Descrição do objeto da parceria Sim 
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso Sim 
Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua 
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo 

Sim 

Atividades e resultados Sim 
Estatuto social atualizado Sim 
Termos de ajustes Sim 
Planos de trabalho Sim 
Relação nominal dos dirigentes Sim 
Valores repassados Sim 
Lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos Sim 
Remuneração individualizada dos dirigentes Não 
Remuneração individualizada dos empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções Sim 
Balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos Sim 
Regulamento de compras Não 
Regulamento para contratação de pessoal Não 

 

10.3 Descreva como se dá a identificação da parceria nos materiais impressos pela OSC: No 
período de 01 de março de 2019 à 29 de fevereiro de 2020 a OSC não produziu impressos. 
 

 

10.4 Descreva como se dá a identificação da parceria no site, publicações na mídia e nas 
redes sociais: A OSC divulga seus eventos e atividades no site, nas redes sociais (facebook, 
instagran, whatsapp), por meio de comunicados às famílias em caderno de recado. 

 

10.5 Descreva como se dá a identificação da parceria nos uniformes dos colaboradores:  
No período de 01 de março de 2019 à 29 de fevereiro de 2020 a OSC não ofertou uniformes 
aos colaboradores. 
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10.6 Descreva como se dá a identificação da parceria nos veículos utilizados na execução do 
objeto: os veículos na execução do objeto são fretados por empresa terceirizada. 
 

 

11. MONITORAMENTO 
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS:  
Descreva se metas e objetivos foram alcançados: 
 

- Promoção da informação e ampliação da participação comunitária em pré e conferências 
da assistência social; 
 
- Ampliação dos ciclos sociais de relacionamentos por meio dos grupos de convivência; 
 
- Promoção do acesso às famílias nos serviços socioassistenciais, Sistema de Garantia de 
Direitos e demais políticas públicas perante a emissão de laudos médicos e relatórios para a 
curatela; 
 
- Ampliação do interesse e a busca pelos direitos de cidadania em relação a documentações 
pessoais, isenções, benefícios, cuidados com a saúde durante a troca de experiências nos 
grupos psicossociais e depoimentos em reunião de pais; 
 
-  o instrumental PIA proporcionou o fortalecimento de vínculos junto à equipe no serviço. 

 

11.1 Descreva de que forma ocorreu o monitoramento ao serviço no período: por meio de 
visitas da equipe de monitoramento, entrevistas com os usuários, reunião de fluxo com o 
CREAS. 

 

11.2 Avaliação de resultados:  

 

- Participação satisfatória dos 60 usuários no serviço mediante planilha de frequencia; 

- Atingimos a meta de 100% da elaboração dos PIAs junto às famílias; 

- Ampliação da rede de apoio por meio de mobilizações da família extensa; 
- Demanda de ampliação de grupo psicossocial para o período vespertino; 
- Inclusão de  04 usuários no mercado de trabalho  via contratação pela Lei de cotas e 
orientação familiar  para desligamento do Serviço efetivando a autonomia do usuário; 
- a efetivação de parcerias para atividades interativas; 
- a interlocução com demais políticas públicas.  

 

Ressaltamos neste período, a importância da parceria do SENAC de Americana ofertando curso 

de capacitação profissional a usuários com perfil de inclusão profissional em 2020 e o empenho 

da equipe junto às famílias na sensibilização e  acompanhamento sistemático quanto a logística 

de transporte para aquisições de  autonomias no decorrer dessa capacitação.  

 

- Ressaltamos neste período, a realização do PIA com as famílias onde foi realizado 

sensibilização para ampliar a convivência comunitária no território buscando a participação em 



 
 
 
 
 
 

19 
 

atividades de interesse do usuário a fim de conhecer novas possibilidades, como também, 

mobilização de ampliar políticas públicas à pessoa com deficiência. 
Comunicação alternativa 

 

11.3 Avaliação de impactos:  
O serviço contribuiu para: 

- prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional de um 

usuário encaminhado nessas condições; 

 

- diminuiu a sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 

pessoas com dependência por meio da permanência diária, em período de quatro horas 

do usuário no serviço especializado; 

 

 - autonomia de locomoção de duas usuárias por meio de orientações para aquisição de 

cadeiras de rodas mais acessíveis motorizadas e uso de andadores que ocasionou em 

maior independência de usuárias; 

     

- Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social. 

 

12. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA: Foram realizadas a conclusão do PIA/2019 com as 

famílias/cuidadores, junto às famílias/ cuidadores e posterior discussão com os demais 

profissionais para o planejamento para 2020, visando a e novas possibilidades em um 

espaço emancipatório direcionado na singularidade e particularidade da pessoa com 

deficiência, com apoio e supervisão direta ou indireta para maior autonomia em sua 

vida cotidiana. 

 

 

12.1 Aspectos que fragilizaram a execução do objeto:  

Destacamos a dificuldade na adesão de várias famílias nas datas agendadas para a 

continuidade do PIA/ ficha de inclusão, sendo necessárias diversas datas para concluir 

os casos e a demanda das famílias dificultando tempo para o preenchimento da planilha 

de vigilância socioassistencial apresentada em reunião de fluxo- CREAS em 17.09.19. 

- As famílias identificam o serviço como único espaço de participação comunitária. 
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12.2 Aspectos que fortaleceram a execução do objeto:  

Na visita de monitoramento de integrantes da Prefeitura solicitamos o apoio para a 

inclusão de usuários em processo de envelhecimento na programação da terceira idade. 

 
 

 

Sumaré, São Paulo, ___ de___________________ de 2020. 

 

 

______________________________ 
Nome 

Presidente 

 

______________________________ 
Nome 

Responsável Técnico 
n. Conselho de Classe 

 

 

 

 

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ANEXOS) 
 Jornal do serviço e fotos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

21 
 

                                      
Artes                                                                Papel reciclado e encadernação 

 

    
    Eleição de representantes de sala                 Reunião de pais – período da tarde 

 

 
V Encontro de Famílias- aniversário de 2 anos do Serviço Centro Dia 

  

                    
     Dia da Família- matroginástica                     grupo psicossocial- dinâmica 
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Palestra sobre deficiência ao SCFV da NISFRAN   Dia do amigo- correio elegante 

 

   
   Tabuleiro , circuito e estações sobre a dengue                 Musicalização 

 

        
          Quadrilha                                Tênis adaptado no Centro Esportivo 
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Atividades físicas 

 

  
Atividades lúdicas em equipe 

  

 

        
                                                              Atividades interativas com a família 

 

  
                    Apresentação do coral  às famílias                                                grupo de autodefensoria 
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            Aplicação de formulário de  pesquisa de satisfação junto aos usuários 

 

      
                     Eleição dos candidatos à autodefensoria de ambos os períodos 

               
      Jogo das emoções                                grupo psicossocial junto às famílias 

 

      
      Encontro: “ Família e a autodefensoria da pcd” na APAE de Santa Bárbara D’Oeste 
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       X Feira Limeira Patchwork/ Limeira                 Curso às artesãs de Flor de E.V.A 

 

                         
Palestra - Comissão da pcd da OAB- “Tutela e Curatela” 

 

                               
Reunião de pais - parceria do SENAC           Palestra da FEAPAEs às famílias 

 

                                      
“ I Seminário Internacional sobre envelhecimento da Pessoa com Deficiência Intelectual”  
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 grupo de geração de renda                      Reunião com as famílias no SENAC de Americana 

               
               Inclusão digital- jogos educativos                          Estimulação cognitiva 

 

     
    Eleição dos auto defensores -  titulares e suplentes                   SIPAT na empresa M.Marelli 

                                         

                                                                          
Pré conferência COMDEF- CRAS São Domingos                            Conferencia do COMDEF  
 



 
 
 
 
 
 

27 
 

   
                                 Atividade no clube Expo das Águas                                          Festa de Natal    

   
Atividades de lazer dos grupos socioeducativos – Eli                    Coral de famílias 

 

    
              Show de talentos                 Campeonato de dominó                              Bingo 

         
 “Dia Internacional da PCD”                                           “ VI Encontro de famílias” 
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Reunião de Pais- manhã e tarde 

  
 

 

 


