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ANEXO VIII

Referência para Colaboração 01: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos

para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias

1 - DESCRI ÃO DO OBJETO

1.1. TiTuLO DO OBJETO: 2.2. PERíODO DE EXECUÇÃO:

Inicio: 0110112021
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTlA DE
DIREITOS PARA PESSOAS COM TRANSTORNO 00 ESPECTRO Término: 3111212021
AUTISTA E SUAS FAMlUAS.

1.3 • IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa SocioassistellGial de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista e suas FamRlas.

1.4 _Descrlçao do objeto. público a ser atendido e realidade local:

Público Atendido: Pessoas com ltanstomo do espectro autista e suas filmllias. com f1:!ndaper capila de até U. salário minimo
OI/ renda familiar mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135 de 20 elejunho de 2007 que define os
parametros e aitérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.

Realidade Local: A polllica de Assistência Social é recente no munícJpio de Balneário Camboriü e os Centros de Refeltncia de
Assistência Social (CRAS) MO conseguem atender as especificidades da população com deficiência do espectro autista.
rearlZllndo assim a proteÇão social básica para a efetivação de direitos e a corlSlrução de novos direitos para a referida
população. Diante desta realidade, o municipio busca a parceria com as Organizações da Sociedade Civil visando contnbuir no
processo de transformação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência do espectro
atttista e suas famUias.

1A.1•• 0 atendimento socloassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com transtorno do espectro
autista e suas famílias, deve ter as seguintes caraeteristicas:

a. Constituir.se em um espaço coletivo dialógico;
b. fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos de usuários;
c. subsidiar a Intervenção nas instancias e espaços de participação democrática;
d. identifICar as potencialidades dos usuários, contribuindo para a autonomia e prolagonismo social;
e _possuir capaciclade técnica para desempenhar °papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito
do seu território elou do módulo asststenclal, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabiliur-se, sol) coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos dos usuérios para a
rede de proteçao instalada quendo for o caso, no âmbito de território de atuação;
g. realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, fespeitando °código de ética das/os
profissionais que executam os atendlmemos;
h. fimcionar no mlnimo de 8:00 ãs'18:00 horas, em 02 (dois) tumos, durante os cirlCOdias úteis da semana, podendo real~r
atividades no perlodo nolurno.

1.4.2. - A assisténcia prestada Inclui as seguintes atividades:

a. Acolhida particularizada ou coletiva;
b - atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
c. atendimento em oficinas 5Odoeducativas executadas por profissional de nwel superior ou nrver médio;
d. visitas e atendimentos domiciliares;
e. atendimento à famma; .••~~9.
f - atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou quaisquar o~~
de partlclpação social): p..'N'I"" ~ \. ;'11
g. desenvolvimento de aç.6es inlersetoriais, princlpalmenle çom as âreas de assistência social, educaçAo, saúde, :; lC,9-l"'fJ 6,9
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h - Fonn~o politico-cidada dos usuáriOs e suas famílias, faxendo com que lenham condiÇÕeS de buscar o reconhecimento de

novos direitoS de cidadania e acesso a proteção social;

i - acessar/promover 05 direitos de cidadania já estabelecidos:

j - promover acesso a conhecimento, meios. recursos e metodologias direciOnadas ao aumento da participação social e ao

fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania;

k. qualifiCar as intervenções nos espaços de participação demoaátic:a viSando a participação social e comunitária do usuário;

1- potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuériO atendido e suas famllias:

m - socialização dOS conhedmentos produzidos junto aos diferentes atores da politiCa de assistência social:

n - incidência na redução elas vulnerabilidades e riscos soclais:

o - cursos de capacitação e grupos para profissionais da Instituição com profissionais de área especlflca à
necessidade de intervenção/capacitação:

1.4.3. Recursos Humanos: A equIpe técnica mínima para o atendimento de 20 pessoas ÇOfn transtorno do espectro
autista será composta por:

a - 01 (umla) assistente social (mfnimo 30 horas semanais)

b - 01 (um) profisSional de nivel SUpeÓOf entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo/a. terapellla ocupacional,

pedagogato ou outralo profisSional necessário ao atendimento conforme Resolução CNAS nO17f2011. (minhlo 40 horas

semanais)

2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.3-INDlCADOR FlSICO 3.4- DURAÇAO

3.1-META

75% de participação das/os

usuãriasl09 em oficinas

socioeducativas

3.2-
ESPECIFICAÇÃO!

LOCALIDADE

Sede da esc

UNIDADE

Usu;Jiriaslos

QUANTIDADE

(100%)

20

INíCIO

0110112021

TÉRMINO

3111212021

75% de participação das famflias Sede da OSC

em grupos especificas

50% de visitas e atendimentos Domicilio das/os

domiciliares.'mês usuériOs atendidos

Usuários

Domicilio

20

20

0110112021

0110112021

3111212021

3111212021

I

I

I
1000/0 de atividade

comunitária/ano

100% de Reuníões com a Rede
Intersetorial (Assistência Social.

Educação e demais órgllos do

Sistema de Defesa e Garantia de
Direítos)

100% de Reuniões com

Usuáriafos atendidos nos Centros
de Referênc:la de Assistência

Social- CRAS

Centros de

Referência de
Assistência Social

elou Escolas elou

Unidades 8;Jisicas
de Saúde

A definir pela esc

Centros de

Referência de

Assistência Social

-eRAS

Atividade
Comunil;Jiria

Reunillo

Reunião

08

06

06

0110112021

0110112021

0110112021

31!1212021

31/1212021

3111212021

3 - PLANO DE APLICA ÃO

3.1 - SERViÇO OU BEM A SER DlSPON1BIUZAOO PELA

ADMINISTRA ÃO PÚBUCA

3.2-UNIDAOE

AMA li A .,se
Df,. E \'G lDOAUTI5TA

CNPJ:08.82 .23~OOOl-3S

UCA - DECRETO 49n

3.3- QUANTIDADE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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Repasse mensal de recursos financeiros Monetária RS 8.500,00

3.4- ATMDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PB.A CSC 3.5 - UNIDADE 3.6- QUANTIDADE

Oficina com usuários acompanhados
Oficina 12

Atendimento individual (semana~
Atendimento 40

Atendimento Familiar (mensal)
Atendimento 40

OfICina com familias
Oficina 12

Atividade Comun~ria Atividade 08

VISita e Atendimento Domiciliar (mensaQ DomlClliO 20

Reunião com grupos de usuérios dos eRAS Grupo 06

Reuniao com a Rede intersetorial Reunião 06

Indicadores quarrtativos e quantitativos para a ateriçaodo cumprimento das metas ou de alternção da realidade loçal;

_Apresentaç30 de folha de rosto do Plano de Acompanhamento famlr1arcom dados cadastrais dos usuãrios participantes;

_ lista de presença dos usuários elou suas tamllias. com assinatura, confirmando a participação nas atividades realizadas

(a!endrnentos, reuniões, ofidnllS e IntelVenções);

_ Relatório de exectlção de atividades realizadas. agenda dos profissionais elou atividades (com datas e hor.lrios).

Alem ela apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mlnlmo os seguIntes itens;

.75% de participaçAo efetiva de usuários e famlEas nos grupos ofertados;

_20% dos usuários estar participando em espaços de der.beração e controle social;

.50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vlnculos do Centro de Referência

de Assistência Social do território em que moram;

• 80% das f;lmnias de usuários, com renda per capita de até 'l4 salário mlnimo ou renda mensal lotai oe até 03 salários minimos
serem encaminhadas para irlserção ou atuallzaç:io do Cadastro Único;

• 100% das fammas acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pala Gestão da politica de assistência

social do municipio.

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
4.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META JAN F MA AB MAl J

Exercício
R$8..500,oo R$ 8,500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 R$ 8.500,00

2018

A A OUT N V OEZ •
Exercicio \\ I

2018
R$ 8.500.00 R$ 8.500.00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

4.1,1-TOTALGERAL CONCEDENTE: R$102.00Q,QO

4.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentârio.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social;
Unidade O mentâria: 27001 Fundo Municl I de Assistência Social Fun - o: 8. Assistência Socíal; C.

~. S ÍlI"'"
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Subfunçao: 244 - Assistência Comunitária; Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência ~
Social _SUAS;Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
- FMAS;Despesa: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de
recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

5 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS
5.1-Receltas Previstas 5.2-UNIDADE 5.J..VALOR UNITÁRIO 5.4. TOTAl.

Repasse mensal de recursos fmanceiros Monetária RS 8.500,00 Rsa.SOO,DO

IS_1_1-TOTALGERAL RECEITAS: RS102.000,OO

5.5-Despesas Previstas 5.SoUNlDAOE 5.7-VALOR UNITÁRIO 5.8. TOTAL

AssIstente Social (rnlnimo 30 hofas semanais) 1 RS 3.000,00 RS 36.000,00

ProfissiOnal de nlvel superior entre as seguintes categorias 1 R$ 3,000,00 RS 36,000,00
profissionais: psicólogo, terapeuta ocupadonlll, pedagoga/o
ou olltralo profissional que atenda a nec;essldade do selViço
ofertado, conforme Resolução 17 CNAS/201 1. (mlnlmo 40
horas semanais)

Serão 02 profissionais de psicologia. sendo 20 horas
semanais cada orofissional

ProfissionaiS de nivel médio: agente social etou assistente 1 RS 1.300,00 R$15.600.00
admInistrativo (40 horas semanais)

Gasto Administrativo (até 15% do valor tolaQ 1 RS1200.oo R$ 14.400.0000

15.1.2 -TOTAL MENSAL DE DESPESAS: R$ 8.500,00 ]

BALNEÁRIOCAMBORIÚ~ CAPITALCATARINENSE DO nJRISMO
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6-OBSERVA ÓES GERAIS

Todas as ações desenvolvidas pela ase para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Politica Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela Norma
Operacional Básica (NOS/SUAS), como também, demais normativas e regulamentações que
norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais como
politica pública de defesa e garantia de direitos.

Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2 a asc deverá, sempre que identificar a demanda, fazer
os encaminhamentos, dos usuários e suas famflias. para a rede de selViços socioassistenciais da
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o caso, como também, para as
demais politicas públicas de defesa e garantia de direitos implantadas na rede municipal.

UDo Carlos Franzoi

residente da AMA Litoral
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Balneári .. se, de outubro de 2020

Uno Carlos Franz j

Presidente da Ama Litoral

<Y) Defendo () indeferido

-Gestor de parceria
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