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ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO — AMA LITORAL 2022 

1 — PROPONENTE — OSC 

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: 
AMA Litoral SC 

1.2- CNPJ: 08.825.233.0001-35 

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 
Camboriú SC 	Cep: 88339025 

1.4- 	CIDADE: 
Balneário 
Camboriú SC 

1.5- U.F: 
SC 

1.6-DATA 
DE 
CONSTITUIÇÃO: 
26-01-2007 

1.7- DDD/TELEFONE: 
(47)32640244 

1.8- E-MAIL: 
rgina.amalitoral@outlook.com  

amalitoralsc@hotmail.com  

catiafranzoi@hotail.com  

1.9- SITE: 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da 
SC): Lino Carlos Franzoi 

1.11- CPF: 558.923.969-91 

1.12-C.I./ÓRGÃO 
EXPEDIDOR:4045273 - SSP 

1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 
Camboriú SC 

1.14- CIDADE: 
Balneário 
Camboriú SC 

1.15- 	U.F: 
SC 

1.16- 	CEP: 
88339025 

	

1.17- 	DDD/TELEFONE: 	47 
32640244 

	

1.18- 	 E-MAIL: 
amalitoralsc@hotmail.com  

regina.amalitoral@outlook.com  

1 

egoncalves
Highlight



3.1 —TÍTULO DO PROJETO: 

Atendimento interdisciplinar á pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral 

Balneário Camboriú SC. 

3.2 — PERÍODO DE 

EXECUÇÃO: 

Início: (Previsão em 

dia/mês/ano): 01 janeiro 2022 

Término: (Previsão em 

dia/mês/ano): 

31 Dezembro 2022 

3.3 — IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: crianças e adolescentes com Transtorno do 

Espectro Autista que são atendidas na AMA Litoral SC. 

3.4 — Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e 

interesse público, relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada 

diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo com as atividades 

ou metas da parceria 

O Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificulda-

de na interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Salienta-

se que o Transtorno do Espectro Autista- TEA pode ser identificado antes dos três anos 

de vida, através de alguns sinais que a criança apresenta. O quanto antes for diagnosti-

cado, os prejuízos são menores a fim de poder trabalhar as dificuldades/especificidades 

que a criança apresenta. Para obter o diagnóstico do autismo algumas características 

são essenciais para o diagnóstico, porém os sintomas variam de caso a caso. De acor-

do com o DSM V traz alguns critérios diagnósticos do autismo: 

• Inabilidade persistente na comunicação social, manifestada em défi-

cits na reciprocidade emocional e nos comportamentos não verbais de comunica-

ção usuais para a interação social. 

• Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou ati- 
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vidade, manifestados por movimentos, falas e manipulação de objetos de forma 

repetitiva e/ou estereotipada, insistência na rotina, rituais verbais ou não verbais, 

inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento e pensamento; in-

teresses restritos e fixos com intensidade; hiper ou hipo atividade a estímulos sen-

soriais. 

• Os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento, 

em fase precoce da infância, mas podem se manifestar com o tempo conforme as 

demandas sociais excedam as capacidades limitadas. 

É importante ressaltar que todos esses sintomas trazem prejuízos significativos 

no funcionamento social, profissional e outras áreas da vida. 

Com isso a importância do diagnóstico precoce e o atendimento especializado ás 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a fim de ir ao encontro das dificuldades 

encontradas, no intuito de buscar o melhor tratamento de acordo com as características 

apresentadas, bem como políticas públicas eficazes. 

Diante disso, observa-se o aumento significativo de casos com diagnóstico do au-

tismo, fazendo com que os municípios se preocupam com o atendimento especializado a 

fim de ter um local adequado com equipe multidisciplinar para poder fazer a diferença na 

vida de cada pessoa com autismo. Salienta-se que conforme relatório do diagnóstico do 

município de Balneário Camboriú traz a questão de não haver estatísticas de número de 

pessoas com deficiência no município, situação esta que vem buscando resultados mais 

efetivos para poder buscar novas alternativas e políticas publicas eficazes. 

Além do mais, com base no relatório do diagnóstico da situação da criança e ado-

lescente de Balneário Camboriú SC, aborda a realidade do atendimento á crianças e 

adolescentes nas instituições, sendo que a AMA Litoral atendia 54 crianças e adolescen-

tes com Transtorno do Espectro Autista- TEA, sendo que devido o aumento da demanda 

e fila de espera diante dos diagnósticos/suspeitas de autismo, houve o aumento no nú-

mero de atendidos a fim de poder fazer a diferença na vida dos mesmos. 

Salienta-se que tal necessidade, vêm ao encontro do interesse do município de 
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Balneário Camboriú SC em ampliar e/ou dar continuidade ao atendimento especializado 

as pessoas com Transtorno do Espectro Autista- TEA, devido o aumento significativo de 

casos com suspeita e diagnosticadas com autismo diariamente, bem como está contem-

plado no Plano de ação 2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente de Balneário Camboriú SC. 

Com isso a AMA Litoral, atua há mais de 14 anos em Balneário Camboriú SC, 

sendo a instituição de referência no atendimento especializado no autismo com equipe 

multidisciplinar qualificada para poder fazer a diferença na vida de cada um de acordo 

com as particularidades e dificuldades de cada caso. 

Nesse sentido, o projeto visa dar continuidade ao atendimento clínico especializa-

do á 94 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral, a 

fim de fazer a diferença no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida, au-

tonomia e bem estar, contribuindo assim na garantia dos direitos e transformação de vi-

das. 

Com isso busca-se oferecer atendimento clínico com equipe multidisciplinar a fim 

de trabalhar através da Abordagem Integrativa Social, ou seja vai ao encontro da realida-

de e dificuldade que a criança apresenta não havendo um método específico, a fim de 

fazer a diferença na vida da criança/adolescente. 

Em consonância com o alcance dos objetivos, salienta-se a importância do com-

prometimento e envolvimento da família no tratamento de seus filhos. Nesse contexto, 

faz-se necessário realizar um trabalho em conjunto não apenas com a família como tam-

bém com a escola, a fim de trabalhar de forma articulada objetivando uma maior efetivi-

dade no tratamento realizado como forma de contribuir com cada criança e adolescente 

com Transtorno do Espectro Autista com base nas dificuldades apresentadas a fim de 

minimizar tais questões e sintomas apresentados devido o autismo, fazendo a diferença 

na vida de cada um, bem como contribuir no processo de autonomia, qualidade de vida 

e bem estar, além de auxiliar na garantia e efetivação dos direitos das crianças e adoles-

centes e suas famílias. 
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Salienta-se que além do atendimento clínico á crianças e adolescentes, busca-se 

oferecer grupos/oficinas terapêuticas com adolescentes e jovens como forma de empo-

derá-os para o mercado de trabalho e para a vida, a fim de que os mesmos consigam ter 

uma maior autonomia, confiança e qualidade de vida. 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: Oferecer o atendimento clínico especializado á crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral SC Balneário Camboriú 

SC, objetivando contribuir no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida, 

autonomia e bem estar dos mesmos. 

Objetivos específicos: 

• Ofertar o atendimento especializado através da equipe 

multidisciplinar a fim de fazer a diferença na vida de cada criança/adolescente 

atendido na AMA Litoral. 

• Realizar o trabalho articulado junto com a família e com a escola, 

bem como os demais serviços da rede, como forma de contribuir no processo 

terapêutico. 

• Promover grupos/oficinas terapêuticas com adolescentes e jovens 

como forma de prepara-los para o mercado de trabalho e para a vida; 

METODOLOGIA 

O respectivo projeto tem por objetivo oferecer atendimento clínico especializado á 

94 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista nos diferentes níveis na 

AMA Litoral que está localizada na Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 

Camboriú SC. O projeto será desenvolvido no prazo de 12 meses de janeiro de 2022 á 

dezembro de 2022, tendo como objetivo ser aditivado para o ano de 2023, a qual poderá  
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sofrer alterações e reajustes. 

Com isso para oferecer o atendimento especializado, haverá a contratação/ 

pagamento da equipe multidisciplinar composta por: 1 coordenadora, 40h; 3 

Fonoaudiólogos ( 40h e duas de 20h); 1 secretária, 40h;2 psicóloga, 1 faxineira, 40h 

(serviços gerais); 1 Terapeuta ocupacional, 40h; 1 fisioterapeuta, 40 h, entre outros 

profissionais que também fazem parte da equipe que são pagos outros convênios como 

Assistente Social, psicólogo da família, nutricionista, médico psiquiatra, profissionais de 

educação física, música, artes, pedagogas, entre outros, a qual todos fazem parte da 

equipe de profissionais da AMA a fim de contribuir no atendimento prestado. 

O atendimento na AMA Litoral é semanal de segunda a sexta feira das 8h as 12h e 

das 13h3Omin ás 17h3Omin. É oferecido atendimento com a equipe multidisciplinar para 

cada criança e adolescente uma vez na semana, de forma individualizada com duração 

de 30 minutos cada atendimento, sendo através de escala de atendimento. Salienta-se 

que tem momentos de atividades em grupo de acordo com a necessidade, a qual a 

equipe clínica tem autonomia de atuar de acordo com cada caso. Haverá também o 

pagamento de despesas administrativas e de manutenção (detalhado na planilha 

financeira), contador, entre outros. 

Ressalta-se que possui um dia na semana, que é dedicado para as reuniões da 

equipe, capacitações, reuniões/contato com as famílias e com as escolas, estudos de 

casos, entre outros. Esse momento é necessário a fim de avaliar os atendimentos, haver 

a articulação e troca de ideias de cada caso, evoluções e o que a equipe pode melhorar, 

como forma de aperfeiçoar e oferecer sempre o atendimento especializado de qualidade 

indo ao encontro da realidade/dificuldade de cada criança/adolescente. 

É importante salientar que quando a criança/adolescente é chamada para 

atendimento na AMA Litoral, é realizada toda a acolhida com cada um e suas famílias, a 

fim de melhor entender e compreender o contexto sociofamiliar, as dificuldades 

apresentadas, objetivos almejados pela família, a fim de trabalhar em conjunto a AMA 

Litoral e com a família como forma de contribuir no tratamento dos mesmos. Com  isso é 
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elaborado o plano terapêutico individualizado, de acordo com as terapias/atendimentos 

que a criança e adolescente necessita. 

Fica a critério da equipe realizar a avaliação e ver a necessidade das terapias a 

serem realizadas com cada criança e adolescente de acordo com as dificuldades 

apresentadas. 

Salienta-se que poderá haver ampliação de dias de atendimento, caso a instituição 

e outros convênios contemplar. 

A forma de trabalho é interdisciplinar, cada profissional atuando na sua área, 

porém de forma articulada a fim de atingir os objetivos e o plano terapêutico 

individualizado de cada criança/adolescente na sua particularidade/especificidade, visto 

que cada um, apresenta sintomas e características diferentes que também fazem parte 

do autismo. 

Ressalta-se que a AMA Litoral não possui um método específico de atendimento, a 

qual trabalha através da Abordagem lntegrativa Social ou seja de acordo com as 

dificuldades/potencialidades/especificidades de cada caso, sendo que cada profissional 

tem autonomia de atuação, trabalhando de forma em conjunta e articulada com os 

demais profissionais para fazer a diferença na vida de cada criança e adolescente com 

autismo. 

O atendimento é individualizado, porém poderá haver momento de atendimento 

em grupos, bem como atendimentos/clínico externo com e/ou sem a família, a qual fazem 

parte do atendimento e do trabalho da AMA Litoral, a fim de contribuir na qualidade de 

vida, autonomia, processo de habilitação e reabilitação e bem estar. 

Diante disso para haver resultados mais efetivo, ressaltamos a importância do 

envolvimento/comprometimento da família no tratamento de seus filhos, a fim de que os 

mesmos estejam engajados e dispostos a ter resultados efetivos com o apoio e 

orientações dos profissionais. Nesse sentido, cada criança e adolescente atendido na 

AMA Litoral possui um profissional de referência para ter essa articulação e contato mais 

próximo com a família sendo o profissional mediador. Com  isso, essa articulação entre a 
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AMA Litoral, a família e a escola é fundamental, a fim de trabalhar de forma em conjunta 

para fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista em vários contextos, bem como o trabalho em rede a fim de contribuir na garantia 

dos direitos dos atendidos e suas famílias. Assim, com o projeto pretende-se cada vez 

trazer a família mais próxima, através de orientações, acompanhamento familiar entre 

outras intervenções, bem como reuniões com as escolas a fim de trabalhar através das 

dificuldades apresentadas, tendo o suporte da AMA Litoral, contribuindo assim na 

garantia dos direitos da criança, adolescente e suas famílias. 

Salienta-se que quando a criança/adolescente atingem o desenvolvimento ade-

quado (conforme avaliação de toda a equipe clínica), a criança e/ou adolescente rece-

be alta do serviço, a qual é feita a devolutiva para a família. Assim é chamado a próxi-

ma criança/adolescente que encontra-se na lista de espera aguardando atendimento. 

Considerando a importância do trabalho também com adolescentes e jovens 

através do respectivo projeto, busca-se oferecer oficinas terapêuticas com adolescen-

tes e jovens, a qual busca capacitar para a inserção no mercado de trabalho e para a 

vida, oferecendo atividades práticas como pinturas em telas, pinturas em madeira, ori-

entações sobre seus direitos e deveres entre outras. Além do mais, pretende-se montar 

o grupo da música e também o grupo de terapia com as psicólogas da instituição a fim 

de trabalhar temáticas do dia a dia que fazem parte da vida do adolescente e do jovem. 

Essa oficina terapêutica prática é oferecida uma vez na semana nas segundas feiras á 

tarde das 14h as 17h com a profissional de artes e com a coordenadora da instituição, 

sendo que no final da oficina é realizada atividade física com o profissional de educa-

ção física. Nas quartas feiras é oferecido para os adolescentes e jovens o grupo da 

música das 14h ás 15h3Omin, das 15h30 ás 16h o horário do lanche (os adolescentes 

e jovens trazem seu lanche). As 16h ás 17h, as psicólogas oferecem o grupo terapêuti-

co psicológico, a qual são trabalhadas várias questões que fazem parte da vida e do 

dia a dia dos adolescentes e jovens que são atendidos na AMA Litoral SC. 

Em contrapartida a instituição fornecerá os materiais para serem trabalhados de  
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acordo com as especialidades de cada área. 

Ressalta-se que mensalmente é realizado a prestação de contas, relatórios men-

sais, a fim de garantir a transparência do trabalho desenvolvido na AMA Litoral SC. 

Desse modo, a AMA Litoral através dos atendimentos clínico semanais, vem para 

cooperar em todo o processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem es-

tra, contribuindo na garantia dos direitos das crianças e adolescentes e suas famílias. 

3— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem 

atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter 

Cronogranna físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de 

duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os 

meios utilizados para o atingimento das metas 

4.1 — META 4.2 — 

ESPECIFICA 

ÇÃO/ 

LOCALIDAD 

E 

4.3— 

INDICADOR FÍSICO 

4.4 — DURAÇÃO 

UNIDA 

DE 

QUANT 

IDADE 

INÍCI 

o 
TÉ 

RMINO 

,.. 
Atendimento 

multidisciplinar de 

fonoaudiologia, psicologia, 

fisioterapia, terapia 

ocupacional. 

Balne 

ário 

Camboriú SC 

a 

tendime 

nto 

94 

crianças e 

adolescenets 

01 Janeiro 

2022 
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equipe de profissionais 

( coordenadora, secretária, 

psicólogas, fonoaudiólogas, 

terapeuta ocupacional, 

fisioterapeuta, profissional 

de serviços 

gerais/faxineira. 

, 40h 

*3fonoaudiólo 

gas (1- 40h e 

2 de 20h); 

*1 secretária 

*2psicólogas 

(40h) 

*1fisioterapeut 

a,40h; 

1Terapeuta 

ocupacional, 

1- 40h; 

1 

profissional 

de serviços 

gerais/faxin 

eira 

ário 

Camboriú SC 

2022 
	

dezembro 

2022 

4— PLANO DE APLICAÇÃO 

4.5 —ATIVIDADES OU PROJETOS A 	 4.6 — 

SEREM EXECUTADOS PELA OSC 	 UNIDADE 

' (contrapartida e contrapartida financeira, se 

houver) 

4.7 — 

QUANTIDADE 
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Estrutura física, salas equipadas de 

acordo com as diferentes especialidades para 

poder realizar o atendimento especializado . 

Unid. Várias salas e 

estrutura física. 

   

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas ou de alteração da realidade local: 

Indicadores quantitativos: atendimento á 94 crianças e adolescentes com 

Transtorno do Espectro Autista e apoio a suas famílias. 

Indicadores qualitativos: 

• Atendimento especializado, qualificado e de referência no autismo; 

• Melhora no desenvolvimento mental, físico, social, (...) 

• Melhora na comunicação, interação social, comportamentos, 

autonomia, confiança, segurança, entre outros. 

• Melhora no desenvolvimento escolar devido a AMA Litoral trabalhar 

de forma articulada com as escolas, a fim de diminuir/reduzir as dificuldades 

relacionadas ao autismo; 

• Empoderamento e fortalecimento familiar através de orientações e 

acompanhamento familiar; 

• Melhor engajamento das famílias no tratamento de seus filhos. 

• Equipe capacitada e especializada 

Aferição no cumprimento das metas: lista de presença, prestação de 

contas, relatórios mensais entre outros. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — FMDCA 

crn.cica, 
Balaeório cambor,,, 

5— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

5.1 — CONCEDENTE (REPASSE) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

2022 
R$49.300,00 Exercício R$49.300,00 

R$49.300,00 R$49.300,00 
R$49.300,00 R$49.300,00 

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Exercício 
2022 

R$49.300,00 R$49.300,00 R$49.300,00 R$76.225,00 R$150.775,00 R$49.300,00 

VALOR TOTAL 2022 — R$720.000,00 — FMDCA 

5.1.1 — TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 720.000,00 

5.1.2 — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 494 - atividade 3.3.50.00.00 

5.2 — PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

Exercício 
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Exercício 
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

5.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 0,00 

6— PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS 

    

    

    

6.1 — Receitas Previstas 6.2 — UNIDADE 6.3 — VALOR UNITÁRIO 6.4 — TOTAL 
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• PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU cracica. 

BcdrteOrto Canxbortti 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 

Termo de colaboração 1 R$ 720.000,00 R$720.000,00 
FMDCA 

6.1.1 — TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 720.000,00 

6.5 — Despesas Previstas 6.6 — UNIDADE 6.7 — VALOR 
UNITARIO 

6.8 — TOTAL 

Repasse financeiro para 
pagamento de profissionais 
e despesas previstas — 
janeiro á setembro + 
dezembro 2022 

Monetário R$ 49.300,00 

(janeiro á setembro + 
dezembro 2022) 

R$ 493.000,00 

Repasse financeiro para 
pagamento de profissionais 

— outubro 2022 

Monetário R$ 76.225,00 R$76.225,00 

Repasse financeiro para 
pagamento de profissionais 

— Novembro 2022 

Monetário R$150.775,00 R$150.775,00 

6.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$720.000,00 
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CA1VIBORIU 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 

ÇadI 
Crildea 
Balnear to Ccirribortá 

    

SALARIOS 2022 
PROFISSIONAL SALARIO BRUTO INSS IRRF VALOR LIQUIDO 
- 60NOAUDIOLOGA- 406 ( SEG A 
SEXTA DAS 8H AS 12H/13H3OMIN 
AS 17H3OMIN 

RS 	 37/6,06 R$ 	 379,94 R$ 	 154,62 R$ 	 3241,50 

- COORDENADORA -40h( SEG A 
SEXTA DAS 811 AS 12H/13H3OMIN 
AS 17H3OMIN 

R$ 	 4.928,61 R$ 	 541,30 R$ 	 351,01 R$ 	 4.036,30 

- %GREI AR1A - 406( SEU A SEX- 
TA DAS 8H AS 12H/13H3OMIN AS 
17H3DMIN 

R$ 	 2.557,00 R$ 	 224.24 R$ 	 32,16 6$ 	 2.300,60 

1-0NOAUDIOLOGA- 2051 Segunda a 
sexta das 13h3Omin as 17h3Ornin) 

R$ 	 2.288,21 145 	 191.98 R$ 	 14.41 R$ 	 2.081.81 

- VONOAUDIOLOGA- 200 ( seg a sex 
das 085 as 126 

RS 	 2.266.21 R$ 	 189,34 R$ 	 12,97 R$ 	 2.063,90 

- PSUIUDIL 	-406( SE2., A SEX IA 
DAS 8H AS 12H/13H3OMIN AS 
17H3OMIN 

R$ 	 3.625,94 R$ 	 358,92 145 	 135,25 R$ 	 3.131,77 

- 1-1010 i ERAPEU fA- 406( SEU A 
SEXTA DAS 8H AS 128/13H3OMIN 
AS 17H3OMIN 

RS 	 3.888,22 R$ 	 395,64 R$ 	 169,09 R$ 	 3.323,49 

PSCICOLOGA- 4011( SEG A SEXTA 
DAS 8H AS 12H/13H3OMIN AS 
17H3OMIN 

R$ 	 3.813,45 145 	 385,17 R$ 	 159,44 R$ 	 3.268,84 

-3Fffi 11I2Ef''Z-1216Ái1WIY X'SS1E7'FI'3011LAIANS  R$ 	
2011,89 145 	 164,5/ R$ 	 1.847,32 

i ERAPEU i A OLUPAUIOnal- 
40h( SEU A SEXTA DAS 8H AS 
121-1/13H3OMIN AS 17H3OMIN 

R$ 	 4.211,18 R$ 	 440,86 R$ 	 212,19 R$ 	 3.558,13 

R$ 
ANUENIO SINDICATO 1% R$ 	 333,67 R$ 	 333.67 

DESPESAS 
DESPESA 	 I VALOR ATUAL 	 I VALOR COM AUMENTO 

Despesas: telefone, energia elétrica, agua, material de limpeza, material de escritório, transporte, alimentação, IP1 U, Taxas e impostos Municipais R$ 	 2640,00 
Manutenção como Seviços de eletnca. hdraulica, pintura, obras de alvenaria e consertos de equipamentos de informática, telefonia e kngilárima R$ 	 400,00 

CONTABILIDADE R$ 	 2.370,00 

ENCARGOS SOCIAIS 

OBS: REF „JANEIRO A SETEMBRO e DEZEMBRO 

INSS R$ 	 3.271,96 
INSS OUTROS PROJE i OS R$ 	 2.610 54 
FGTS R$ 	 2.669,34 
FGTS OUTROS PROJETOS R$ 	 3.81013 
DARF IRRF 8995 R$ 	 1.099,37 
DARF IRRF R' 	 1.241,15 

TOTAL R$ 	49.300,00 

13° SALARIO + FERIAS 
'PROFISSIONAL SALARIO 13° SALARIO FERIAS 1/3 FERIAS (40%) ADIAN i AMEN i O 13° 101AL FERIAS E 13° SALARIO FGTS ADIANT. 13° 
10NUAUDIOLUUA R$ 3.776,06 R$ 3.776,06 R$ J.776,06 R$ 1.510,42 R$ 1.888,03 R$ 9.062,54 R$ 151,04 
COORDENADORA R$ 4.928,61 R$ 4.928,61 R$ 4.928,61 R$ 1.971,44 R$ 2.464,30 R$ 11.828,66 R$ 197,14 
'561-1461ARIA 145 2.657,00 149 2.557,00 R$ 2.557,00 Rã 1.022,80 14$ 1.2(8,50 R$ 6.136,80 R$ 102,28 
FONOAUDIOLOGA - 20h R$ 2.288,21 R$ 2288,21 R$ 2288,21 R$ 915,28 R$ 1.144,10 R$ 5.491.70 R$ 91,53 
- FONUAUDIOLOGA - 20h R$ 2.266,21 R$ 2.266,21 R$ 2.266,21 Rã 906,48 R$ 1.133,10 R$ 5.438,90 R$ 90,65 
PSCICOLOGA R$ 3.625,94 R$ 3.625,94 R$ 3.625,94 R$ 1.450,38 R$ 1.812,97 R$ 8.702,25 R$ 145,04 
FISIO1ERAPEU IA R$ 3.888,22 R$ 3.888,22 R$ 3.888.22 R$ 1.555,29 R$ 1.944,11 R$ 9.331.72 R$ 155,53 

PSCICOLOGA R$ 331145 R$ 1813,45 R$ 3.813,45 R5 1.525.38 R$ 1.906,72 R$ 9.152.2/ R$ 152,54 
Probssiional de serviços geras/ FAXI-
NEIRA 

R$ 2.011,89 R$ 2.011,89 R$ 2.011,89 R$ 804.76 145 1.005,95 R$ 4.828,54 R$ 80,48 

ERAPEU i A UCUPACION Rã 4.211,18 R$ 4.211,18 R$ 4.211,18 R$ 1.684,47 R$ 2.105,59 R$ 10.106,84 65 168,45 
R$ R$ R$ 65 R$ R$ R$ 
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• PREFEITURA 

BALNEARIO 
r  CAMBORIU Oah  

7- OBSERVAÇÕES GERAIS 

/ O .E 
r, • 	0, 
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ZO 

CraCICO. 
Balneário Comboria 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 

8- DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, 
à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que: 

• Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros 
do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei n°13.019/14); 
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei n° 
13.019/2014; 
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as 
vedações dos artigos 38 a 41 da Lei n°13.019/14; 
• A organização não tem dívidas com o Poder Público; 
• Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei n°13.019/2014, tendo 
as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das 
vedações legais; 
• A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos 
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de 
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura 
da parceira, para fins de conferência; 
• A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, 
estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública 
não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional; 
• A organização prestará contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporário pela concedente 
destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação; 
• A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e 
legais, especificas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções 
e acordos nacionais e internacionais pertinentes; 
• A associação receberá e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de 
convênio. 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 de outubro de 2021 
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los-Franzoi 
Presidente 	Litoral SC 
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DEFERIDO ( X ) 	INDEFERIDO ( ) 

Balneário Camboriú — SC, 10 de novembro de 2021. 

Responsável pelo órgão repassador de recursos 

Haydée Assanti 
Gestora de Parcerias Lei 13.019 
Mat. 7.609 Decreto 8643/2017 

Gestor do Acordo de Cooperação 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 
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CM,CICCI 
Balneário Camboriii 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORII) 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — FMDCA 

ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO — AMA LITORAL 2023 

1 — PROPONENTE — OSC 

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: 
AMA Litoral SC 

1.2- CNPJ: 08.825.233.0001-35 

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 
Camboriú SC 	Cep: 88339025 

1.4- 	CIDADE: 
Balneário 
Camboriú SC 

1.5- U.F: 
SC 

1.6- DATA 
DE 
CONSTITUIÇÃO: 
26-01-2007 

1.7- DDD/TELEFONE: 
(47)32640244 

1.8- E-MAIL: 
regina.amalitoral@outlook.com  

amalitoralsc@hotmail.com  

catiafranzoi@hotail.com  

1.9- SITE: 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da 
SC): Lino Carlos Franzoi 

1.11- CPF: 558.923.969-91 

1.12-C.I./ÓRGÃO 
EXPEDIDOR:4045273 - SSP 

1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 
Camboriú SC 

1.14-CIDADE: 
Balneário 
Camboriú SC 

1.15- 	U.F: 
SC 

1.16- 	CEP: 
88339025 

	

1.17- 	DDD/TELEFONE: 	47 
32640244 

	

1.18- 	 E-MAIL: 
amalitoralsc@hotmail.com  

regina.amalitoral@outlook.com  

1.19- SITE: 
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3.1 —TÍTULO DO PROJETO: 

Atendimento interdisciplinar á pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral 

Balneário Camboriú SC. 

3.2 — PERÍODO DE 

EXECUÇÃO: 

Início: (Previsão em 

dia/mês/ano): 01 janeiro 2023 

Término: (Previsão em 

dia/mês/ano): 

31 Dezembro 2023 

3.3 — IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: crianças e adolescentes com Transtorno do 

Espectro Autista que são atendidas na AMA Litoral SC. 

3.4 — Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e 

interesse público, relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada 

diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo com as atividades 

ou metas da parceria 

O Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificulda-

de na interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Salienta-

se que o Transtorno do Espectro Autista- TEA pode ser identificado antes dos três anos 

de vida, através de alguns sinais que a criança apresenta. O quanto antes for diagnosti-

cado, os prejuízos são menores a fim de poder trabalhar as dificuldades/especificidades 

que a criança apresenta. Para obter o diagnóstico do autismo algumas características 

são essenciais para o diagnóstico, porém os sintomas variam de caso a caso. De acor-

do com o DSM V traz alguns critérios diagnósticos do autismo: 

• Inabilidade persistente na comunicação social, manifestada em défi-

cits na reciprocidade emocional e nos comportamentos não verbais de comunica-

ção usuais para a interação social. 

• Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou ati-

vidade, manifestados por movimentos, falas e manipulação de objetos de forma 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 
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2— DESCRIÇÃO DO PROJETO 
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repetitiva e/ou estereotipada, insistência na rotina, rituais verbais ou não verbais, 

inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento e pensamento; in-

teresses restritos e fixos com intensidade; hiper ou hipo atividade a estímulos sen-

soriais. 

• Os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento, 

em fase precoce da infância, mas podem se manifestar com o tempo conforme as 

demandas sociais excedam as capacidades limitadas. 

É importante ressaltar que todos esses sintomas trazem prejuízos significativos 

no funcionamento social, profissional e outras áreas da vida. 

Com isso a importância do diagnóstico precoce e o atendimento especializado ás 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a fim de ir ao encontro das dificuldades 

encontradas, no intuito de buscar o melhor tratamento de acordo com as características 

apresentadas, bem como políticas públicas eficazes. 

Diante disso, observa-se o aumento significativo de casos com diagnóstico do au-

tismo, fazendo com que os municípios se preocupam com o atendimento especializado a 

fim de ter um local adequado com equipe multidisciplinar para poder fazer a diferença na 

vida de cada pessoa com autismo. Salienta-se que conforme relatório do diagnóstico do 

município de Balneário Camboriú traz a questão de não haver estatísticas de número de 

pessoas com deficiência no município, situação esta que vem buscando resultados mais 

efetivos para poder buscar novas alternativas e políticas publicas eficazes. 

Além do mais, com base no relatório do diagnóstico da situação da criança e ado-

lescente de Balneário Camboriú SC, aborda a realidade do atendimento á crianças e 

adolescentes nas instituições, sendo que a AMA Litoral atendia 54 crianças e adolescen-

tes com Transtorno do Espectro Autista- TEA, sendo que devido o aumento da demanda 

e fila de espera diante dos diagnósticos/suspeitas de autismo, houve o aumento no nú-

mero de atendidos a fim de poder fazer a diferença na vida dos mesmos. 

Salienta-se que tal necessidade, vêm ao encontro do interesse do município de 

Balneário Camboriú SC em ampliar e/ou dar continuidade ao atendimento especializado 
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as pessoas com Transtorno do Espectro Autista- TEA, devido o aumento significativo de 

casos com suspeita e diagnosticadas com autismo diariamente, bem como está contem-

plado no Plano de ação 2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente de Balneário Camboriú SC. 

Com isso a AMA Litoral, atua há mais de 14 anos em Balneário Camboriú SC, 

sendo a instituição de referência no atendimento especializado no autismo com equipe 

multidisciplinar qualificada para poder fazer a diferença na vida de cada um de acordo 

com as particularidades e dificuldades de cada caso. 

Nesse sentido, o projeto visa dar continuidade ao atendimento clínico especializa-

do á 94 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral, a 

fim de fazer a diferença no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida, au-

tonomia e bem estar, contribuindo assim na garantia dos direitos e transformação de vi-

das. 

Com isso busca-se oferecer atendimento clínico com equipe multidisciplinar a fim 

de trabalhar através da Abordagem Integrativa Social, ou seja vai ao encontro da realida-

de e dificuldade que a criança apresenta não havendo um método específico, a fim de 

fazer a diferença na vida da criança/adolescente. 

Em consonância com o alcance dos objetivos, salienta-se a importância do com-

prometimento e envolvimento da família no tratamento de seus filhos. Nesse contexto, 

faz-se necessário realizar um trabalho em conjunto não apenas com a família como tam-

bém com a escola, a fim de trabalhar de forma articulada objetivando uma maior efetivi-

dade no tratamento realizado como forma de contribuir com cada criança e adolescente 

com Transtorno do Espectro Autista com base nas dificuldades apresentadas a fim de 

minimizar tais questões e sintomas apresentados devido o autismo, fazendo a diferença 

na vida de cada um, bem como contribuir no processo de autonomia, qualidade de vida 

e bem estar, além de auxiliar na garantia e efetivação dos direitos das crianças e adoles-

centes e suas famílias. 

Salienta-se que além do atendimento clínico á crianças e adolescentes, busca-se 
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oferecer grupos/oficinas terapêuticas com adolescentes e jovens como forma de empo-

derá-os para o mercado de trabalho e para a vida, a fim de que os mesmos consigam ter 

uma maior autonomia, confiança e qualidade de vida. 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: Oferecer o atendimento clínico especializado á crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral SC Balneário Camboriú 

SC, objetivando contribuir no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida, 

autonomia e bem estar dos mesmos. 

Objetivos específicos: 

• Ofertar o atendimento especializado através da equipe 

multidisciplinar a fim de fazer a diferença na vida de cada criança/adolescente 

atendido na AMA Litoral. 

• Realizar o trabalho articulado junto com a família e com a escola, 

bem como os demais serviços da rede, como forma de contribuir no processo 

terapêutico. 

• Promover grupos/oficinas terapêuticas com adolescentes e jovens 

como forma de prepara-los para o mercado de trabalho e para a vida; 

METODOLOGIA 

O respectivo projeto tem por objetivo oferecer atendimento clínico especializado á 

94 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista nos diferentes níveis na 

AMA Litoral que está localizada na Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados, Balneário 

Camboriú SC. O projeto será desenvolvido no prazo de 12 meses de janeiro de 2023 á 

dezembro de 2023, a qual poderá sofrer alterações e reajustes. 

Com isso para oferecer o atendimento especializado, haverá a contratação/ 

pagamento da equipe multidisciplinar composta por: 1 coordenadora, 40h; 3 

Fonoaudiólogos ( 40h e duas de 20h); 1 secretária, 40h;2 psicóloga, 1 faxineira, 40h  
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(serviços gerais); 1 Terapeuta ocupacional, 40h; 1 fisioterapeuta, 40 h, entre outros 

profissionais que também fazem parte da equipe que são pagos outros convênios como 

Assistente Social, psicólogo da família, nutricionista, médico psiquiatra, profissionais de 

educação física, música, artes, pedagogas, entre outros, a qual todos fazem parte da 

equipe de profissionais da AMA a fim de contribuir no atendimento prestado. 

O atendimento na AMA Litoral é semanal de segunda a sexta feira das 8h as 12h e 

das 13h3Omin ás 17h3Omin. É oferecido atendimento com a equipe multidisciplinar para 

cada criança e adolescente uma vez na semana, de forma individualizada com duração 

de 30 minutos cada atendimento, sendo através de escala de atendimento. Salienta-se 

que tem momentos de atividades em grupo de acordo com a necessidade, a qual a 

equipe clínica tem autonomia de atuar de acordo com cada caso. Haverá também o 

pagamento de despesas administrativas e de manutenção (detalhado na planilha 

financeira), contador, entre outros. 

Ressalta-se que possui um dia na semana, que é dedicado para as reuniões da 

equipe, capacitações, reuniões/contato com as famílias e com as escolas, estudos de 

casos, entre outros. Esse momento é necessário a fim de avaliar os atendimentos, haver 

a articulação e troca de ideias de cada caso, evoluções e o que a equipe pode melhorar, 

como forma de aperfeiçoar e oferecer sempre o atendimento especializado de qualidade 

indo ao encontro da realidade/dificuldade de cada criança/adolescente. 

É importante salientar que quando a criança/adolescente é chamada para 

atendimento na AMA Litoral, é realizada toda a acolhida com cada um e suas famílias, a 

fim de melhor entender e compreender o contexto sociofamiliar, as dificuldades 

apresentadas, objetivos almejados pela família, a fim de trabalhar em conjunto a AMA 

Litoral e com a família como forma de contribuir no tratamento dos mesmos. Com  isso é 

elaborado o plano terapêutico individualizado, de acordo com as terapias/atendimentos 

que a criança e adolescente necessita. 

Fica a critério da equipe realizar a avaliação e ver a necessidade das terapias a 

serem realizadas com cada criança e adolescente de acordo com as dificuldades  
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apresentadas. 

Salienta-se que poderá haver ampliação de dias de atendimento, caso a instituição 

e outros convênios contemplar. 

A forma de trabalho é interdisciplinar, cada profissional atuando na sua área, 

porém de forma articulada a fim de atingir os objetivos e o plano terapêutico 

individualizado de cada criança/adolescente na sua particularidade/especificidade, visto 

que cada um, apresenta sintomas e características diferentes que também fazem parte 

do autismo. 

Ressalta-se que a AMA Litoral não possui um método específico de atendimento, a 

qual trabalha através da Abordagem Integrativa Social ou seja de acordo com as 

dificuldades/potencialidades/especificidades de cada caso, sendo que cada profissional 

tem autonomia de atuação, trabalhando de forma em conjunta e articulada com os 

demais profissionais para fazer a diferença na vida de cada criança e adolescente com 

autismo. 

O atendimento é individualizado, porém poderá haver momento de atendimento 

em grupos, bem como atendimentos/clínico externo com e/ou sem a família, a qual fazem 

parte do atendimento e do trabalho da AMA Litoral, a fim de contribuir na qualidade de 

vida, autonomia, processo de habilitação e reabilitação e bem estar. 

Diante disso para haver resultados mais efetivo, ressaltamos a importância do 

envolvimento/comprometimento da família no tratamento de seus filhos, a fim de que os 

mesmos estejam engajados e dispostos a ter resultados efetivos com o apoio e 

orientações dos profissionais. Nesse sentido, cada criança e adolescente atendido na 

AMA Litoral possui um profissional de referência para ter essa articulação e contato mais 

próximo com a família sendo o profissional mediador. Com  isso, essa articulação entre a 

AMA Litoral, a família e a escola é fundamental, a fim de trabalhar de forma em conjunta 

para fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista em vários contextos, bem como o trabalho em rede a fim de contribuir na garantia 

dos direitos dos atendidos e suas famílias. Assim, com o projeto pretende-se cada vez 
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trazer a família mais próxima, através de orientações, acompanhamento familiar entre 

outras intervenções, bem como reuniões com as escolas a fim de trabalhar através das 

dificuldades apresentadas, tendo o suporte da AMA Litoral, contribuindo assim na 

garantia dos direitos da criança, adolescente e suas famílias. 

Salienta-se que quando a criança/adolescente atingem o desenvolvimento ade-

quado (conforme avaliação de toda a equipe clínica), a criança e/ou adolescente rece-

be alta do serviço, a qual é feita a devolutiva para a família. Assim é chamado a próxi-

ma criança/adolescente que encontra-se na lista de espera aguardando atendimento. 

Considerando a importância do trabalho também com adolescentes e jovens 

através do respectivo projeto, busca-se oferecer oficinas terapêuticas com adolescen-

tes e jovens, a qual busca capacitar para a inserção no mercado de trabalho e para a 

vida, oferecendo atividades práticas como pinturas em telas, pinturas em madeira, ori-

entações sobre seus direitos e deveres entre outras. Além do mais, pretende-se montar 

o grupo da música e também o grupo de terapia com as psicólogas da instituição a fim 

de trabalhar temáticas do dia a dia que fazem parte da vida do adolescente e do jovem. 

Essa oficina terapêutica prática é oferecida uma vez na semana nas segundas feiras á 

tarde das 14h as 17h com a profissional de artes e com a coordenadora da instituição, 

sendo que no final da oficina é realizada atividade física com o profissional de educa-

ção física. Nas quartas feiras é oferecido para os adolescentes e jovens o grupo da 

música das 14h ás 15h3Omin, das 15h30 ás 16h o horário do lanche (os adolescentes 

e jovens trazem seu lanche). As 16h ás 17h, as psicólogas oferecem o grupo terapêuti-

co psicológico, a qual são trabalhadas várias questões que fazem parte da vida e do 

dia a dia dos adolescentes e jovens que são atendidos na AMA Litoral SC. 

Em contrapartida a instituição fornecerá os materiais para serem trabalhados de 

acordo com as especialidades de cada área. 

Ressalta-se que mensalmente é realizado a prestação de contas, relatórios men-

sais, a fim de garantir a transparência do trabalho desenvolvido na AMA Litoral SC. 

Desse modo, a AMA Litoral através dos atendimentos clínico semanais, vem para  
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cooperar em todo o processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem es-

tra, contribuindo na garantia dos direitos das crianças e adolescentes e suas famílias. 

3— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem 

atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter 

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de 

duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os 

meios utilizados para o atingimento das metas 

4.1 — META 4.2— 

ESPECIFICA 

ÇÃO/ 

LOCALIDADE 

4.3— 

INDICADOR FÍSICO 

4.4 — DURAÇÃO 

UNIDA 

DE 

QUANT 

IDADE 

INÍCI 

o TÉRMINO 

Atendimento 

multidisciplinar de 

fonoaudiologia, psicologia, 

fisioterapia, terapia 

ocupacional. 

Balne 

ário 

Camboriú SC 

a 

tendime 

nto 

94 

crianças e 

adolescenets 

01 Janeiro 

2023 

31 de 

dezembro 

2023 

5; 
w = o 

Pagamento da 

equipe de profissionais 

( coordenadora, secretária, 

psicólogas, fonoaudiólogas, 

terapeuta ocupacional, 

Balne 

ário 

Camboriú SC 

*1coordenador 

, 40h 

*3fonoaudiólo 

gas (1- 40h e 

2 de 20h); 

01 Janeiro 

2023 
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fisioterapeuta, profissional *1 secretária 

de serviços *2psicólogas 

gerais/faxineira. (40h) 

*1fisioterapeut 

a,40h; 

1Terapeuta 

ocupacional, 

1- 40h, 

1 

profissional 

de serviços 

gerais/faxin 

eira 

4— PLANO DE APLICAÇÃO 

4.5 —ATIVIDADES OU PROJETOS A 

SEREM EXECUTADOS PELA OSC 

(contrapartida e contrapartida financeira, se 

houver) 

4.6— 

UNIDADE 

4.7 — 

QUANTIDADE 

Estrutura física, salas equipadas de 

acordo com as diferentes especialidades para 

poder realizar o atendimento especializado . 

Unid. Várias salas e 

estrutura física. 

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas ou de alteração da realidade local: 

Indicadores quantitativos: atendimento á 94 crianças e adolescentes com 

10 
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Transtorno do Espectro Autista e apoio a suas famílias. 

Indicadores qualitativos: 

• Atendimento especializado, qualificado e de referência no autismo; 

• Melhora no desenvolvimento mental, físico, social, (...) 

• Melhora na comunicação, interação social, comportamentos, 

autonomia, confiança, segurança, entre outros. 

Melhora no desenvolvimento escolar devido a AMA Litoral trabalhar 

de forma articulada com as escolas, a fim de diminuir/reduzir as dificuldades 

relacionadas ao autismo; 

• Empoderamento e fortalecimento familiar através de orientações e 

acompanhamento familiar; 

• Melhor engajamento das famílias no tratamento de seus filhos. 

• Equipe capacitada e especializada 

Aferição no cumprimento das metas: lista de presença, prestação de 

contas, relatórios mensais entre outros. 

5— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

5.1 — CONCEDENTE (REPASSE) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 
Exercício 

2023 R$49.300,00 R$49.300,00 R$49.300,00 R$49.300,00 R$49.300,00 
R$49.300,00 

META JUL AGO SET OUT NOV 
t_ 

DEZ 
Exercício 

2023 
R$49.300,00 R$49.300,00 R$49.300,00 R$76.225,00 R$150.775,00 

2 

R$49.300,00 
1 
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VALOR TOTAL 2023 — R$720.000,00 — FMDCA 

5.1.1 — TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 720.000,00 

5.1.2 — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 494 - atividade 3.3.50.00.00 

5.2 — PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO 	JUN 

Exercício 
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 	R$ 0,00 

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Exercício 
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

'5.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 0,00 

6 — PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS 

6.1 — Receitas Previstas 6.2 — UNIDADE 6.3 — VALOR UNITÁRIO 6.4 — TOTAL 

Termo de colaboração 
FMDCA 

1 R$ 720.000,00 R$720.000,00 

6.1.1 — TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 0,00 

6.5 — Despesas Previstas 6.6 — UNIDADE 6.7 — VALOR 
UNITARIO 

6.8 — TOTAL 

, 
'Repasse financeiro para Monetário R$ 49.300,00 R$ 493.000,00 

12 
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pagamento de profissionais 
e despesas previstas — 
janeiro á setembro + 
dezembro 2023 

(janeiro á setembro + 
dezembro 2023) 

Repasse financeiro para 
pagamento de profissionais 

— outubro 2023 

Monetário R$ 76.225,00 R$76.225,00 

Repasse financeiro para 
pagamento de profissionais 

— Novembro 2023 

Monetário R$150.775,00 R$150.775,00 

6.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$720.000,00 
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SALARIOS 2023 
PROFISSIONAL SALARIO BRUTO INSS IRRF VALOR LIQUIDO 
- FONOAUDIOLOGA- 406 (SEGA 
SEXTA DAS 8H AS 12H/13H3OMIN 
AS 17H3OMIN 

R$ 	 3776,06 R$ 	 379.94 R$ 	 154,52 R$ 	 3.241,50 

- COORDENADORA -4001 SEU A 
SEXTA DAS 8H AS 12H/13H30MIN 
AS 17H3OMIN 

12$ 	 4.928,61 R$ 	 541,30 R$ 	 351,01 R$ 	 4.0313,30 

- SECRE1ARIA - 4091 SEGA SUC. 
TA DAS 8H AS 12H/131'I3OMIN ÁS 
17H3OMIN 

Rb 	 2.557,00 R$ 	 224.24 R$ 	 32.113 R$ 	 2.300,51) 

1-27NOAUDIOLOCA- 2061 Segunda Ét 
sexta das 13h3Omin as 17h3Omin) 

RS 	 2.288,21 R$ 	 191,98 R$ 	 14.42 8$ 	 2.081,81 
- FONOAUDIOLOGA- 209 (56$ a sex 
das 08h 8s 12h) 

R$ 	 2.2136,21 R$ 	 189,34 R$ 	 12.97 R$ 	 2.063,90 
- PSCICODLOCA-40h( SEG Á SEX EA 
DAS 8H AS 1214/13H3OMIN AS 
171130MIN 

R$ 	 3.625,94 R$ 	 358,92 R$ 	 135,25 R$ 	 3.131,7T 

- FISIO1ERAPELI IA- 4061 SEI, A 
DAS 814 AS 12H/13H3OMIN 

ÁS 17H3OMIN 

R$ 	 3.888.22 

	

R$ 	 3.323,490SEXTA R$ 	 395,64 R$ 	 169,09 

PSC1COLOGA- 4015( SEG A SEX i A 
DAS 811 AS 12H/131430MIN AS 
17H3OMIN 

RS 	 3.813,45 R$ 	 385.17 R$ 	 159,44 R$ 	 3.268,84 

021121-AIA 217(71,?kS5M1'301,911ANS  " 	
2.011,89 R$ 	 164,57 R$ 	 1.84713- 

iERAPEU IA OGUPAGIOnal- 
40h( SEGA SEXTA DAS 8H ÁS 
12H/13H3OMIN AS 17H3OMIN 

RS 	 4.211.18 R$ 	 440,86 R$ 	 212,19 R$ 	 3.558,13- 

R$ ANULNIO SINDICATO 1% R$ 	 333,67 RS 	 333,67 

DESPESAS 
DESPESA 	 'VALOR ATUAL 	 1 VALOR COM AUMENTO 

Despesas: telefone, energia °Mima, água, material de limpeza, material de escritório, transporte, alimentação, IPFU. Taxas e impostos Municipais R$ 	 2.640,00 
Mánutençao como Seviços de elegeis, hulraul., pintura, obras de alvenena e consertos de equipamentos de informatica, telefonia e vIgilância R$ 	 400,00 

CONTABILIDADE R$ 	 2.370,00 

ENCARGOS SOCIAIS 

OBS: REF.JANEIRO A SETEMBRO o DEZEMBRO 

INSS R$ 	 3.271,96 
INSS OUTROS PROJEI OS R$ 	 2.61047 5 
FGTS 

,
,34 2.669 

FGTS OUTROS PROJETOS 3.81 0 .,33 
DARF IRRF 8995 

.1 	

1.099,37 
DARF IRRF R 	 1.241,15 

TOTAL R$ 	49.300,00 

13° SALARIO + FÉRIAS 
PROFISSIONAL SALÁRIO 13° SMARIO FERIAS 1/3 FERIAS (40%) ADIÁN IAMEN RJ 13°  I ()IAL FERIAS E 13° SALARIO FGTS ADIAN I. 13° 1-1ã15 13° I-ONOAUDIOLOGA   R$ 1 / rb,06 3 3.776,06 R$ 3.4/6,51, R$ 1-311),42 R$ 1.888,03 14$ 9062,54 RB 151,04 R$ 573 COORDENADORA R$ 4.928,61 R$ 4.928,61 R$ 4.928,61 RS 1.9/1,44 R$ 2.464,30 R$ 11,828,66 RB 197,14 R$ 749 SELHE IARIA tIO 2.557,00 R$ 2.557,00 2.557,00 R$ 1.022,80 1.2/8,50 R$ 6.132,80 R$ 102,28 R$ 388 FONOAUDIOLOGA - 20h  R$ 2.288,21 R$ 2.288,21 R$ 2.288,21 R$ 915,28 R$ 1.144,10 R$ 5.491,70 R$ 91,53 R$ 347.8 - FONOAUDIOLOGA -206  R$ 2.265,21 R$ 2.266,21 R$ 2.2b6,21 R$ 906,48 R$ 1.133,10 R$ 5.438,90 R$ 90,65 R$ 344, PSCICOLOGA 
1-1010 

R$ 10825.94 R$ 3.625,94 R$ 3.625,94 R$ 1.450,38 R$ 1.812,97 R$ 8.702,25 R$ 145,04 R$ 551,1 1ERAPE5 IA  3.888,22 R$ 1888.22 R$ 3.888,22 R$ 1555,29 R$ 1.944,11 9.331,72 145 155,53 145 591,0 - PSCICOLOGA 
Profissnonal 

R$ 3,813,45 R$ 3.813,45 R$ 3.813,45 R$ 1.525,38 R$ 1.906,72 R$ 9.152,27 R$ 152,54 R$ 579. de serviços gerais/ FAXI- 
NEIRA 

R$ 2.011,89 R$ 2.011,89 R$ 2.011,89 R$ 804./6 R$ 1.005,95 4.828,54 R$ 80,48 R$ - 
I ERAPEU1A OCUPACION R$ 4.211.18 -RS 4-211, TE -12-$ 4.211,18 R$ 1.684,47 2.105,59- RS 10.106,84 RS 168-35- R$ 	  R$ R$ RS R$ R$ R$ 145 R$ 

t1.74 
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PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU .4  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORICI 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA 

Crndea 
Balneário Cambortá 

7— OBSERVAÇÕES GERAIS 

8— DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, 
à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que: 

• Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros 
do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei n°13.019/14); 
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei n° 
13.019/2014; 
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as 
vedações dos artigos 38 a 41 da Lei n°13.019/14; 
• A organização não tem dívidas com o Poder Público; 
• Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei n°13.019/2014, tendo 
as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das 
vedações legais; 
• A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos 
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de 
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura 
da parceira, para fins de conferência; 
• A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, 
estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública 
não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional; 
• A organização prestará contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporário pela concedente 
destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação; 
• A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e 
legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções 
e acordos nacionais e internacionais pertinentes; 
• A associação receberá e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de 
convênio. 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 de outubro de 2021 

los-Franzo]. 
Presidente 	Litoral SC 
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DEFERIDO ( X ) 	INDEFERIDO ( ) 

/ Balne.  . 5 . II • oriú — SC, 10 de novembro de 2021. 
"Illiták1 	

r
~Alb 

.1 
lirArk 

onsável:eTo órgão repassador de recursos 

Haydée Assanti 
Gestora de Parcerias Lei 13.019 
Mat. 7.609 Decreto 8643/2017 

Gestor do Acordo de Cooperação 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE — FMDCA 

  

ln.eárto Carnbortó. 

9 — APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
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VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: B58B-3C59-B9F1-9866 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

V 	ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 11/11/2021 08:54:19 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://bc.ldoc.com.br/verificacao/B58B-3C59-B9F1-9866  
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