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PLANO DE AÇÃO -
Projeto saúde

Nome do projeto: AMA Litoral se: ampliando e investindo na qualidade dos atendimentos
prestados.

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZACÃO DASOCIEDADE CIVIL OSC

1.1 ENTIDADE PROPONENTE OSC
1 Nome da Organização da Sociedade Civil- OSC: Associação de Pais e Amigos do
Autista - AMA Litoral se.
2 CNPJ: 08.825.233. 0001135 3 - Dala de fundação:

2610112007

4 Endereça: Rua São Paulo, n" 470 5 - Bairro: dos Estados

6 Cidade: Balneário Camboriú SC

1
7 UF:SC 8 - CEP: 88339025

9 OOOfT elefone:

1

10 OOO/Celular: 11 OOO/Fax:

(47) 32640244

12 - E-mai!:

1

'3 Site (página na internet):

catiafranzoi@hotmail.com

1.2 IDENTIFICA AO DO RESPONSAVEL PELA OSC
1 Nome: Uno Carlos Franzoi

2-CPF 13-RG
55892396991 1045273

4 - Endereça0: 5 - Bairro: Centro
Avenida Brasil, 3590, apt 901, Centro Balneário
Camboriú SC
6 Bairro: Centro 7 Cidade: 8 UF:SC 9 CEP:

Balneário Camboriú
SC
11 - DDD/Celular: 12 E-mail:

Telefooe: 47 32640244 caliafranzoi@hotmail.com
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1 - Mandato da atual Diretoria: 1 Início: IfTêrmino:
ativa 1810912019 1810912021
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Proleto saúde
Projeto: AMA Litoral se: ampliando e investindo na qualidade dos atendimentos

prestados.

CONTA PARA DEPOSITO

Banco: Agência Conta
5271x 1.890-8

Brasil
11 OOO/Celular: 12 E.mail:

Telefone: 47 32640244 catiafra nzoi@hotmail.com

! 2. ÁREA DO PROJETO (Indicar em qual segmento o projeto será aplicado):

( x ) compra de materiais variados, contratação de mão de obra para a

ampliação/construção/reformas necessárias das salas de atendimento, compra de materiais de

acordo com a necessidade, investimento em cursos e protocolos de avaliação, entre outros.

13. DESCRiÇÃO DO PROJETO

13.1 Título do Projeto

AMA Litoral se: aplíando e investindo na Qualidade dos atendimentos prestados,

APRESENTAÇÃO DA INSTITUiÇÃO - AMA LITORAL

A Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral se surgiu da necessidade de

alguns pais em compreender melhor seus filhos com transtorno do espectro autista e oferecer a

eles tratamentos que oportunizassem ressaltar seu potencial cognitivo e emocional, além de suas

habilidades.
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Fundada em vinte e seis de janeiro de dois mil e sete, a AMA LITORAL-Se é uma entidade

sem fins lucrativos, composta por pais, profissionais e amigos de pessoas com transtorno do

espectro do autismo.

A Associação de País e Amigos do Autista tem como objetivo oferecer atendimento com

equipe multidisciplinar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a fim de proporcionar

uma melhor qualidade de vida, auxiliar no processo de habilitação e reabilitação, promoção de

saúde e bem estar.

3.2 Identificação do Objeto (definir em que consiste o Projeto, no máximo uma linha)

Reforma/ampliação de acordo com a necessidade na AMA Litoral, compra de materiais, entre

outros em 2021.

3.3 Objetivo Geral (identificação do que se pretende alcançar ou obter)

Realizar ampliações/reformas necessárias na AMA Litoral, a fim de promover um espaço

físico aconchegante, acolhedor e seguro, bem como a compra de materiais terapêuticos que vem

ao encotro da necessidade de realizar um tratamento de referência na questão do autismo,

contribuindo assim na promoção de saúde, bem estar e na qualidade dos atendimentos prestados

ás pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

3.4 Objetivos Específicos (três ou mais ações para alcançar o objetivo geral)

• Realizar a contratação e mão de obra/construtora para a realização da

ampliação/reforma de acordo com as necessidades existentes na Associação, devido o

aumento no número de atendidos, fim de ser um local aconchegante e acolhedor;

• Realizar a compra de materiais terapêuticos de acordo com as diferentes áreas de

atuação e especialidades, a fim de contribuir na promoção de saúde e na qualidade dos

atendimentos voltado a saúde das pessoas com Transtorno do Espectro Autista;

• Proporcionar o atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro
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Autista com equipe multidisciplinar preparada/capacitada, bem como materiais que vem a

auxiliar o tratamento, bem como na transformação de vidas.

3.5 Justificativa do Projeto (resumo da importância do projeto, público alvo, meta)

A AMA Litoral - SC presta atendimento para crianças, adolescentes e adultos com

Transtorno do Espectro Autista- TEA, bem como apoio as suas famílias, prestando atendimento

com uma equipe interdisciplinar qualificada formada por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos,

psicólogos, pedagogos, fisioterapeuta, nutricionista, médico psiquiátra, equipe psicossocial,

secretária e coordenação, a fim de poder fazer a diferença na vida das pessoas, bem como

contribuir na garantia dos direitos das pessoas com TEA, bem como suas famílias.

Assim buscamos contribuir no desenvolvimento de cada um, de acordo com suas

particularidades, sempre visando a qualidade dos serviços prestados, seja individual e/em grupo.

Nesse sentido, de acordo com as estatísticas percebe-se que vem aumentando o número

de crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA- Transtorno do Espectro Autista, sendo que as

famílias prezam por um atendimento de qualidade e de referência no autismo.

Diante disso, a AMA Litoral por ser uma instituição de referência em autismo, busca sempre

oferecer atendimento de qualidade ás pessoas com Transtorno do Espectro Autista com toda

equipe multidisciplinar a fim de fazer a diferença no processo de habitação e reabilitação, promoção

da saúde, qualidade de vida e bem estar.

Dessa forma, a AMA Litoral/Se, por meio do projeto em paceria com a saúde busca

melhorar o espaço físico através da ampliação/reforma do espaço físico, devido o aumento no

número de atendidos a fim de ser um local aconchegante e agradável, bem como para que as

crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista se sintam bem, bem como

haja os materiais adequados para poder trabalhar de acordo com as dificuldades apresentadas, no

intuito de fazer a diferença na vida de cada um.

Com isso busca investir em materiais terapêuticos de acordo com as diferentes áreas de

atuação,a fim de fazer a diferneça no tratamento e investir cada vez mais na qualidade dos

serviços prestados devido a AMA Litoral ser uma instituição de referência no autismo em Balneário
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Camboriú SC e no estado Catarinense.

Assim, o projeto vêem ao encontro das necessidades da instituição no que diz respeito a

reformas/ampliação das salas, compra de materiais terapêuticos e instrumentos de avaliação,

materiais permanentes, sendo que tudo isso vem a contribuir positivamente no

atendimento/tratamento ás pessoas com Transtorno do Espectro Autista, havendo assim um tocai

agradável, seguro e aconchegante, com profissionais preparados e capacitados promovendo assim

uma melhor qualidade de vida, promoção de saúde e bem estar ao atendidos.
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I Metodologia

o respectivo projeto, vem ao encontro da necessidade da instituição ou seja realizar

as reformas/ampliação das salas de atendimento voltado ao tratamento á saúde ou seja o

atendimento especializado á pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a fim de

oferecer um espaço físico acolhedor, aconchegante, seguro, visto o aumento o aumento do

número de atendidos para 94 crianças, adolescentes e adultos bem como apoio a suas

famílias.

A reforma/ampliação pretende-se realizar em casa alugada da AMA Lilorallocalizada

na Rua São Paulo, nO470, Bairro dos Estados. Balneário Camboriú visto a ampliação do

número de atendidos na instituição, bem como proporcionar um local agradável, com

materiais adequados de acordo com cada especialidade a fim de transformar vidas, no

periodo de 11 meses de Fevereiro a dezembro 2021.

Assim será realizada a contratação de mão de obra (construtora), para

ampliar/reformar as salas de atendimento. Ampliação/construção/reforma de 14 salas de

atendimento de acordo com a necessidade. Tudo isso pensando na qualidade dos serviços

prestados em ter um local apropriado para desenvolver os atendimentos, além e ser do

interesse do municipio. Salienta-se que a construtora contratada que ficará responsável pelo

serviços de pintura, alvenaria, vidraçaria, gesseiro, serralheria, serviços de calheiro, troca da

rede elétrica do local, serviços de hidráulica, consertos necessários,adequação l1a cozinha,

pintura dos portões, conserto do telhado, construção do draioldo gesso, apliação de manta

asfáltica caso houver necessidade, ser além da compra de materiais de acordo com a

necessidadecomo: pintura. piso, laminado. vidros. cimento. entre OUITOS, entre outros. Assim

busca realizar as reformas/ampliações/construções necessárias, pois a casa alugada possui

poucas salas, visto o número atendidos e especialidades, com o objetivo de garantir a

qualidade dos serviços prestados.

Além do mais com o recurso pretende realizar a compra de materiais terapêuticos e

permanentes de acordo com a necessidade. Ressalta-se que de 54 atendidos passamos

para 94 crianças. adolescentes e adultos a ser atendido pela instituição.

Salienta-se que a AMA Litoral oferece atendimento especializado ás pessoas com
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Transtorno do Espectro Autista a qual conta com equipe multidisciplinar formada por

profissionais de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, pedagogia,

medicina, nutrição, artes, educação física, música, pedagogia e serviço social, através de

parcerias e convênios.

Nesse sentido, a fim de buscar qualificar ainda mais os atendimentos realizados,

busca-se com o projeto realizar a compra de materias terapêuticos de acordo com as

diferentes especialidades/áreas de atuação, bem como aquisição/compra de cursos e

instrumentos qualificados de avaliação, entre outros. Buscamos ainda realizar a compra de

materiais permanentes de acordo com a necessidade (ex. notebook, tablets, impressora,

data show, máquina de estamapria para aficina com os atendidos, ar condicionado, entre

outros) , como forma de ir ao encontro da necessidade da instituição, a fim de auxiliar na

qualidade dos serviços prestados, bem como propiciar um espaço que envolve a promoção

de saúde e bem estar.

Diante disso, a AMA Litoral busca cada vez mais investir na qualidade dos serviços

prestados por ser uma instituição de referência no autismo no estado de Santa catarina, a

fim de fazer a diferença no tratamento e na vida de cada atendido.

3.6 Metas QUANTITATIVAS a serem atingidas (descrever a meta, com o indicador a ser

analisado e o instrumento de verificação)

• Ampliação/construção/reforma de 14 salas de atendimento de acordo com a

necessidade, bem como a compra de materiais de acordo com a necessidade;

• Compra de materiais terapêuticos e permanentes de acordo com a necessidade;

3.7 Metas QUALITATIVAS a serem atingidas (descrever a meta, com o indicador a ser

analisado e o instrumento de verificação)

• Melhora na qualidade dos serviços prestados através da compra de materiais de acordo

com cada área/especialidade;
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• Local aconchegante e agradável através da ampliação do espaço físico/ reforma.

3.8 Condições Materiais e Capacidade Técnico e Operacional (para o cumprimento das metas

qualitativas e quantitativas estabelecidas)

Possui a capacidade técnica através da equipe multidisciplinar formada por: Assistente Social,

psicólogos, Terapeuta Ocupacional, pedagogas, fisioterapeuta, fonoaudiólogas, orientador

musical, orientadores físicos, nutricionista, médico psiquiatra, a qual oferece atendimento

qualificado á pessoas com Transtorno do Espectro Autista;

3.10 Contrapartida (bens ou serviços a serem disponibilizado pela OSC)

A contrapartida do projeto será a realização dos atendimentos clínicos através dos equipe

multidisciplinar a fim de contribuir no desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e

comunicação. Além de ser algo que vem a contribuir o interesse do município em promover

melhor atendimento á pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Metas, etapas ou fases)

Data
N°. Metas (o que será feito) Especificação Qtde.

Início Fim

Orçamentos e a Contratação/pagamento de vários Fevereir Dezemb
contratação/pagamento mão de obra - construtora para o/março

TO 2021
da mão de obra para a realização da 2021
realizar a ampliação/reforma do espaço

1
reforma/ampliação do físico e salas de atendimento,
espaço ffsico/ampliação bem como a compra de
das salas de materiais para a
atendimento. reforma/ampliação para a

instituição de acordo com a
necessidade.

Compra de materiais de Compra de materiais de Vários Fevereir dezemb
terapêuticos para as acordo com necessidade, bem o

TO 2021
2 diferentes como materiais para as

especialidades e áreas diferentes áreas de atuação
de atuacão aue fazem a coma forma de aualificar os
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diferença no tratamento atendimentos realizados.
do autismo; compra de
materiais de divulgação,
cursos e instrumentos
qualificados de
avallação, entre outros
de acordo com a
necessidade.
Compra de materiais Compra de materiais Vários Fevereir Dezemb
permanentes permanente (tablets, 02021

ro 2021
3

notebook, impressora, data
show, máquina de estamparia
para oficina com os atendidos,
ar condicionado, entre outros).

5. PLANO DE APLlCACÃO DOS RECURSOS
Natureza das Des esas

N'.
Descrição da despesa (bens ou serviços) Qtde.

Valor
Valor total

unit.
Contratação/pagamento da mão de
obra/construtora para a realização da

R$125.000,00
1 ampliação/reforma das salas para atendimento,

bem como a compra de materiais para reforma, de
acordo com a necessidade.
Compra de materiais terapêuticos de acordo com .
cada área de atuação e especialidades;

2 Materiais esportivos, materiais de divulgação, R$ 50.000,00
cursos, cursos e protocolos de avaliação, entre
outros, de acordo com a necessidade.
Compra de materiais permanentes de acordo com

3
a necessidade ( tablets, notebook, máquina

Vários R$25.000,00
profissional de estamparia, ar condicionado, data
show, entre outros).

TOTAL GERAL DE DESPESAS I R$200,OOO,OO

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Concedente (repasse)

Fevereiro á dezembro 2021 Valor reDasse: R$ 200.000,00
Contratação/pagamento da mão de Fevereiro á dezembro 2021
obra/construtora para a realização da
ampliação/reforma das salas para
atendimento, bem como a compra de
materiais para reforma, de acordo com a
necessidade.
Compra de materiais terapêuticos de acordo Fevereiro á agosto 2021
com cada área de atuação e especialidades;
Materiais esoortivos, materiais de divuloacão,

Rua5ão Paulo, n' 470, bairro dos Estados- Balneário Camboriú/SC - Fone: (047)3264 - 0244
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cursos, cursos e protocolos de avaliação,
entre outros, de acordo com a necessidade.
Compra de materiais permanentes de acordo Fevereiro á agosto 2021
com a necessidade ( tablets, notebook,
maquina profissional de estamparia, ar
condicionado, data show, entre outros) .

TOTAL GERAL DO CONCEDENTE
Prooonente contraoartida financeira, caso houver

Mês Valor R$ 0,00
Equipe multidisciplinar para prestar o R$O,OO

atendimento interdisciplinar para pessoas com
Transtorno do Esoectro Autista.

TOTAL GERAL DO PROPONENTE R$O,OO

*Quanto ao cronograma de desembolso foi realizado de acordo com o valor a ser destinado
para a AMA Litoral, sendo que o valor de R$ 200.000,00 ja foi repassado através da emenda
parlamentar impositiva para a prefeitura Municipal de Balneário Camboriú SC repassar para
a AMA Litoral. Nesse sentido estamos aguardando o repasse para a realizar as
reformas/ampliação e construções necessárias, bem como a compra de materiais
terapêuticos e permanentes de acordo com a necessidade. Além do mais o valor foi
repassado para a saúde do municipio repassar para a AMA Litoral.

7. PREVISAO DE DESPESAS E RECEITAS

Receitas Previstas
Qtde.1 Valor

Valor total
Unidade unitário

R$O,OO
TOTAL GERAL DE RECEITAS R$O,OO

Despesas Previstas
Qtde.1 Valor

Valor total
Unidade unitário

Contratação/pagamento de mão de vários Vários R$ 150.000,00
obra/construtora para a ampliação/reforma do

espaço físico/salas para atendimento e a compra
de materiais de acordo com necessidade.
Compra de materiais terapêuticos para as Vários vários R$ 50.000,00

diferentes áreas de atuação; materiais de escritório,
aquisição de cursos/protocolos e instrumentos de
avaliação; aquisição de materiais de divulgação

(unifonnes, camisetas, folders, etc), entre outros de
acordo com a necessidade.

Compra de materiais permanentes de acordo com vários - R$25.000,OO
a necessidade.

TOTAL GERAL DE DESPESAS R$200.000,OO
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Salienta.se que as despesas previstas foram elaboradas de acordo com o recurso! o valor
de R$ 200.000,00 a ser repassado pela emenda parlamentar imposiliva através do deputado
Julio Garcia, ou seja esse valor foi destinado para a AMA Litoral gastar no que for
necessário para a instituição, a fim de garantia a qualidade dos serviços prestados, bem
como um espaço de referência na questão do autismo.

Através deste recurso será possível realizar a compra materiais de acordo com as diferentes
áreas de atuação profissional bem como materiais permanentes de acordo com a necessidade a
qual vêm a contribuir na qualidade dos serviços prestados;
Realizar a ampliação/reforma/construção das salas de atendimento devido o aumento do número
de atendidos como forma de oferecer um espaço aconchegante e agradável, além de ser
referência na questão do autismo.

Salienta-se que esse recurso foi repassado através da emenda parlamentar impositiva
através do deputado Julio Garcia para ser destinado para a AMA Litoral a fim de realizar o
que for necessário para a instituição em prol do atendimento ás pessoas com Transtorno
do Espectro Autista.
Além do mais, a proposta da ampliação, reformas e a compra de materiais vem ao
encontro do interesse do município que era ampliar o número de atendidos bem como
garantir a qualidade nos serviços prestados bem como ser referência na questão do
autismo.

Balneário Camboriú SC, 04 de fevereiro de 2020
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