OFÍCIO nº 010/2020

Vinhedo, 20 de maio de 2020
Ao Sr. José Carlos Bellussi – Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Medidas adotadas frente ao Coronavírus (COVID-19) quanto a execução
do pactuado no plano de trabalho e no Termo de Colaboração nº 007/2019

Prezado Senhor José Carlos,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, informar que esta
entidade parceira do Órgão Público de Louveira está tomando as medidas
temporárias e emergenciais para a prevenção de infecção pelo COVID-19.
Neste ato, eu Sandra Mazzonetto Romano, representante legal do Lar Carlos
Augusto Braga – LarCAB, venho pelo presente, solicitar a aprovação da nossa nova
proposta de execução do (projeto/atividades), para o apostilamento do plano de
Trabalho pactuado em 10/01/2020 conforme preconiza o artigo 57 da Lei Federal
13.019/14, conforme segue:

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Termo de Colaboração entre o Lar Carlos Augusto Braga e a Secretaria
Municipal de Saúde de Louveira prevê a oferta de serviços na área da Saúde,
Assistência Social e Educação à 25 atendidos com Transtorno do Espectro Autista
(TEA)

associada

ou

não

a

outras

deficiências

dentro

da

Intervenção

Comportamental – ABA (Applied Behavior Analysis). Sendo o valor mensal de
referência por usuário de R$ 2.563,50.
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2. JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
O Lar Carlos Augusto Braga vem acompanhando com atenção e
responsabilidade os posicionamentos, decisões e decretos dos órgãos oficiais em
relação as medidas a serem tomadas diante dessa pandemia.
O Decreto Federal n.º 10.282/2020 que regulamenta a Lei n.º 13.979/2020
dispõe sobre a definição do que são considerados serviços públicos essenciais
como "aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população", e em seu artigo 3º prevê
alguns exemplos como:
"I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;"
O Decreto Municipal de Vinhedo nº 067/2020, recomenda a suspensão de
todos os serviços de saúde considerados eletivos.
Os Conselhos que regulamentam os profissionais da saúde (Fonoaudiologia,
Terapia

Ocupacional,

Psicologia,

Fisioterapia

e

Serviço

Social)

também

recomendam suspensão dos atendimentos eletivos presenciais.
Acreditamos que as atividades do LarCAB estão submetidas as Legislações
supracitadas e portanto são consideradas de caráter essencial. Ressaltamos que
as terapias em Análise do Comportamento são essenciais para o desenvolvimento
das pessoas com TEA, principalmente em eventos que alteram drasticamente a
rotina dos atendidos, como a recomendação do isolamento social. Diante disto, o
LarCAB em cumprimento das orientações recebidas, adotou medidas de cautela
para a redução da transmissão do Coronavírus e fez readequações às atividades
propostas no Plano de Trabalho de forma a não resultar em perdas significativas
ao nosso público de atendimento. Descrevemos abaixo as adequações realizadas
uma vez que os órgãos oficiais não nos autoriza, até o presente momento, a
realizar outras formas de atendimento que não seja a tele presencial e remota.

Rua Paraíba, 90 – Vila João XXIII – Vinhedo – SP – 13283-060 fone: (19) 3876-6687
CNPJ nº 59.012.583/0001-13 site: www.larcab.org.br email : larcab@larcab.org.br

3. METODOLOGIA
Descrição

PLANO DE TRABALHO
Estratégias Metodológicas

Triagem

Consulta com médica neurologista e/ou psiquiatra para triar a
elegibilidade.

Avaliação com
Psicologia

Avaliação com a pessoa com hipótese diagnóstica de TEA e sua
família com a Psicologia.

Avaliação Equipe
Multiprofissional

Avaliações da pessoa com hipótese diagnóstica de TEA com
pretensão à vaga, em cada área da saúde para avaliá-la em sua
totalidade.
Aplicação de testes padronizados e não padronizados
específicos a cada área, quando necessário.

Anamnese

Entrevista com pais/responsáveis utilizando instrumentos de
avaliação específicos a cada área.

Atendimento de
Psicologia

Atendimento individual e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
atendido, utilizando-se além dos procedimentos padrões de
Psicologia, técnica de Ludoterapia.

Atendimento de
Fonoaudiologia

Atendimento individual e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
atendido, utilizando-se além dos procedimentos padrões de
fonoaudiologia, a técnica de comunicação alternativa e/ou
suplementar.

Atendimento de
Terapia
Ocupacional

Atendimento individual e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
atendido, utilizando-se além dos procedimentos padrões de
terapia ocupacional, a técnica de integração sensorial.

Atendimento da
Fisioterapia

Atendimento individual e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
atendido, utilizando-se além dos procedimentos padrões de
fisioterapia, as técnicas de tratamento neuroevolutivo e de
integração sensorial.

Atendimento de
Psicopedagogia

Intervenções individuais, dando ênfase aos fatores cognitivos
e afetivos.
Reforçar a importância ao contexto escolar como indicadores
no processo de ensino/aprendizagem, apontando para as
dificuldades como processo de construção do conhecimento.

Atendimentos
Terapêuticos
Individuais

Atendimentos direcionados para atingir objetivos elencados
no Plano de Atendimento Individual de cada atendido.
Atendimentos individuais em cada especialidade com duração
de 30 minutos e indicação de frequência específica para cada

ADEQUAÇÕES REALIZADAS
PARA O PERÍODO DE
QUARENTENA
Aguardando
encaminhamento da UAC. Há
01 vaga em aberto.
Aguardando
encaminhamento da UAC. Há
01 vaga em aberto.
Aguardando
encaminhamento da UAC. Há
01 vaga em aberto.
Aguardando
encaminhamento da UAC. Há
01 vaga em aberto.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos gravados com
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usuário.

Atendimentos
Terapêuticos
Grupais

Atendimentos em grupos pré-estabelecidos, que através de
atividades, visam à socialização.
Atendimentos em grupo em cada especialidade com duração
de 30 minutos.

Atendimentos de
Terapia de
Integração
Sensorial

Técnicas para modulação sensorial, através do uso de
equipamentos suspensos e atividades sensório-motoras e
cognitivas.
Atendimentos individuais com duração de 30 minutos e
indicação de frequência específica para cada usuário.

Prevenção quanto
às deformidades
físicas

Habilitação e
reabilitação,
através da
estimulação e
manutenção das
habilidades
motoras

Habilitação e
reabilitação,
através da
estimulação e
manutenção das
habilidades
funcionais

Estimulação e
manutenção das
habilidades
cognitivo-afetivas

Técnicas de adequação postural, exercícios de alongamento e
reequilíbrio da força muscular.
Uso de tecnologias assistivas específicas de adequação
postural.
Atendimento individual com duração de 30 minutos e
indicação de frequência específica para cada usuário.
Atividades específicas para desenvolvimento da coordenação
motora fina.
Técnicas de tratamento neuroevolutivo e exercícios
específicos para ganho de força, equilíbrio e coordenação
motora.
Atendimentos individuais e/ou grupal com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
usuário.
Técnica psicoterápica de Ludoterapia que se baseia no fato de
que o brincar / jogos é um meio natural de auto expressão,
além de, exercitar todas as funções elementares (inteligência,
memória, percepção, sensação, cognição, inteligência,
raciocínio, motricidade e outras).
Exercícios e manobras visando redução dos padrões de
anormalidade das estruturas orofaciais (tonicidade,
mobilidade, sensibilidade, funções de fala, sucção, mastigação,
deglutição, dinâmica respiratória e articulação da fala);
estruturas orofaríngeas e esofágicas (deglutição de líquidos e
alimentos).
Treino para o desenvolvimento da autonomia e
independência, através das Atividades de Vida Diária (AVDs) e
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs).
Técnicas de facilitação de movimentos funcionais e inibição de
padrões motores anormais.
Envolvimento em experiências musicais com técnicas
específicas de improvisação, re-criação, composição e audição.
Atendimentos individuais e/ou grupais com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
usuário.
Estimulação e manutenção das funções elementares para a
maturidade cognitivo-afetiva. As atividades propostas buscam
facilitar a estimulação e a interação com os Profissionais e
com o meio.

propostas de atividades,
ligações telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Criamos um grupo pelo
WhatsApp onde a equipe
técnica posta vídeos com
orientações as famílias
postam fotos e vídeos com as
atividades realizados com
seus filhos (as)
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos, ligações telefônicas e
chamadas de vídeo. Estão
sendo enviadas atividades
sensório-motoras para serem
realizadas com materiais que
as famílias tem em casa.
OPME continuam sendo
solicitadas. Nesse período foi
entregue uma cadeira de
rodas adaptada para uma
atendida.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.

Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas de
vídeo.

Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
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Estimulação das funções mentais superiores (pensamento,
memória, percepção e atenção).
Atividades que facilitem a expressão, a manifestação e a
compreensão de sentimentos e de relacionamentos
interpessoais.
Envolvimento em experiências musicais com técnicas
específicas de improvisação, recriação, composição e audição.
Atendimentos individuais e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
usuário.
Desenvolvimento
da comunicação
humana com uso
de tecnologias
assistivas
específicas e de
Comunicação
Alternativa e/ou
Suplementar

Adequação das
funções vegetativas
e alimentares

Atendimento individual e/ou em grupo com duração de 30
minutos e indicação de frequência específica para cada
atendido, buscando implantar formas de comunicação (gestos,
miniaturas de objetos, figuras PCS - Picture Communication
Symbols ou PODD – Pragmatic Organization Dynamic Display)
que possam complementar, suplementar e/ou substituir a
fala.
Técnicas de ação terapêutica visando contribuir para melhora
da sucção, mastigação, deglutição e respiração.
Adaptação de posturas e funções motoras básicas para o
desenvolvimento da autonomia e independência na
alimentação.
Atendimentos realizados nos horários de alimentação (lanche
/ almoço) e/ou em atendimentos individuais (dependendo da
necessidade de cada usuário, com duração de 30 minutos
cada).

Manutenção e
reabilitação da
saúde respiratória

Manobras de higiene brônquica e reexpansão pulmonar.
Atendimento individual com duração de 30 minutos e
indicação de frequência específica para cada usuário.

Estimulação e
treino das funções
para as atividades
de lazer

Procedimento que inclui uso de atividades, jogos e/ou
brincadeiras que favoreçam o desenvolvimento /
aperfeiçoamento / manutenção das habilidades de recreação,
interação e socialização.

Trabalhar o
“brincar”

Procedimento que favorece o potencial lúdico através de
métodos e técnicas e/ou abordagens utilizadas para
desenvolver habilidades, proporcionar novas experiências de
exploração, criatividade e desenvolvimento da capacidade
motora, sensório-perceptiva, emocional e cognitiva.
Atendimentos individuais e/ou grupais.

Aplicação de testes

Aplicação de testes padronizados e não padronizados
específicos a cada área.
Periodicidade específica de cada área e para cada usuário.

Planejamento
individual e/ou
grupal de
atendimento

Elaboração e avaliação de Plano individuais e/ou grupais de
atendimento específico para cada atendido, realizado
semestralmente, onde se avalia a necessidade de alterações
e/ou manutenção dos objetivos para cada usuário. Uma cópia

tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.

Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas de
vídeo.

Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.
Atendimento está sendo
realizado de forma remota,
tele presencial. Através de
vídeos com orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou chamadas
de vídeo.
De acordo com a necessidade
de cada atendido. Não estão
sendo utilizados no
momento.
Próximo será realizado em
julho.

Rua Paraíba, 90 – Vila João XXIII – Vinhedo – SP – 13283-060 fone: (19) 3876-6687
CNPJ nº 59.012.583/0001-13 site: www.larcab.org.br email : larcab@larcab.org.br

Mensário

Reuniões de equipe

Atendimento e
orientações a
Pais/Responsáveis

Orientações às
Escolas

Capacitação para as
Escolas

será enviada para a Secretaria de Saúde de Louveira - UAC.
Elaboração de documento mensal com o planejamento das
estratégias / atividades a serem desenvolvidas em cada
atendimento, visando alcançar os objetivos traçados no Plano
individual e/ou grupal de atendimento.
Discussão de casos para estudar e definir estratégias de
atendimento, tendo como foco trabalhar a comunicação,
autonomia, independências, socialização e comportamento
dos usuários. Reuniões realizadas semanalmente.
Atendimento a familiares para orientações, buscando a
continuidade do trabalho realizado.
É realizado no horário de atendimento do usuário, com
duração de 30 minutos, sempre que necessário.
Reuniões para discutir e avaliar o Plano de Atendimento
Individual e Familiar com a equipe multiprofissional, em
conjunto com a família. Realizadas semestralmente.
Reuniões, sempre que necessário, para discussões,
orientações e esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do
usuário.
Possibilidade de participação de todos os profissionais de
referência, conforme a questões a serem abordadas.
Capacitação mensal com professores e monitores ou
cuidadores, para troca de experiências e discussões temáticas.

Consultas,
Avaliações de
Hipótese
Diagnóstica,
Orientações a
Pais/Responsáveis
e Prescrições
Médicas.

Avaliação de Hipótese Diagnóstica dos atendidos; orientações
de cuidados para com os filhos no que diz respeito à
ministração de medicação, comportamento e demais
informações específicas de cada usuário; Prescrições; Laudos
e Relatórios Médicos.

Reunião e
Capacitação de Pais

Reunião mensal de Pais obrigatória, para repasse de
informações gerais da Entidade, cronogramas mensais de
atividades desenvolvidas, rotina e organização. Troca de
experiências entre as famílias e discussões temáticas
específicas e capacitação.

Através de reuniões de
equipe por aplicativo (Zoom)

Através de aplicativo (Zoom)

Estão sendo realizados
através do WhatsApp,
ligações e chamadas de
vídeo.

Com as aulas suspensas, não
estão sendo necessárias
orientações.
Aulas suspensas
Continuam sendo realizadas,
de forma que não foram
interrompidas a emissão de
receitas das medicações de
uso contínuo, a avaliação
médica remota de sinais de
ansiedade e agressividade. A
psiquiatra da organização
comparece para a emissão
das receitas e discussão de
casos com a coordenadora.
Grupo de WhatsApp da
família, Lives, chamadas de
vídeo em grupo. Vídeos com
orientações gerais.

Observa-se desta forma, que os objetivos e as finalidades propostas no
Plano de Trabalho estão mantidas e as alterações que se fizeram necessárias
referem-se à modalidade de atendimento de presencial para a forma remota, não
por escolha da organização, mas por recomendação dos órgãos oficiais aos quais
estamos submetidos.
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PLANO DE TRABALHO

Nº

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

Nº DE

DIVISÃO POR

PELA AÇÃO

ATENDIDOS

GRUPO

CRONOGRAMA
DURAÇÃO

ADEQUAÇÕES
REALIZADAS PARA O
PERÍODO DE
QUARENTENA

PERIODICIDADE
Acontece apenas na
triagem de novos
atendidos, estamos
com 23 atendidos, 01

Entrevista com
1

a família

Serviço Social

25

-

1h

Única

já passou por triagem
antes da quarentena.
Temos 01 vaga em
aberto, aguardando
encaminhamento da
UAC.

Avaliação
médica e
2

psicológica
para inclusão
na Organização

Médico
neurologista
e/ou psiquiatra

Acontece apenas na
25

-

1h/cada

Única

fase de triagem

e psicóloga

Discussão de
caso – a partir

Acontece apenas na

das avaliações

fase de triagem para

e instrumentos

avaliar se o caso é

de rastreios das
3

características
TEA:

Médico e
psicóloga

elegível e para
25

1h

Única

distribuição das
terapias, dias e

- ABC

períodos em que o

-CARS

atendido frequentará

-Avaliação

o LarCab

Clinica
Fonoaudióloga
4

Avaliação com

Terapeuta

Equipe

Ocupacional

Multidisciplinar

30
25

minutos

Fisioterapeuta

Acontece apenas na
Única

cada

fase da
Triagem

Psicopedagoga
Efetivação da
5

matrícula para
usuários

Serviço Social

25

1h

Única

Nenhum atendido
aguardando matrícula

elegíveis
6

Atendimento
de Psicologia

Psicóloga

A
especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

Atendimento está

Individual de

sendo realizado de

Atendimento

forma remota, tele
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presencial. Através de
vídeos com
orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está
sendo realizado de
forma remota, tele
Atendimento
7

de

Fonoaudióloga

Fonoaudióloga

A
especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

presencial. Através de

Individual de

vídeos com

Atendimento

orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está
sendo realizado de
forma remota, tele

Atendimento
8

Terapia

T.O

Ocupacional

A
especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

presencial. Através de

Individual de

vídeos com

Atendimento

orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está
sendo realizado de
forma remota, tele

9

Atendimento
de Fisioterapia

Fisioterapeuta

A
especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

presencial. Através de

Individual de

vídeos com

Atendimento

orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Atendimento está
sendo realizado de
forma remota, tele

Atendimento
10

de

Psicopedagoga

Psicopedagogia

A
especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

presencial. Através de

Individual de

vídeos com

Atendimento

orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.

Atendimento
11

Terapêuticos
Grupais

Equipe

A

multidisciplinar

especificar

Manhã/Tarde

30
minutos

Conforme Plano

Atendimento está

Individual de

sendo realizado de

Atendimento

forma remota, tele
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presencial. Através de
vídeos com
orientações de
atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Suspensas no

12

Visitas

Dupla

Conforme

Domiciliares

psicossocial

demanda

Manhã/Tarde

1h

Conforme Plano

momento por

de

orientações oficiais.

Atendimento

Acolhimento e

Individual e

orientações estão

Familiar

sendo feitas via tele
presencial
Atendimento está
sendo realizado de

13

Atendimento

Dupla

Conforme

Psicossocial

psicossocial

demanda

Manhã/Tarde

1h

Conforme Plano

forma remota, tele

de

presencial. Através de

Atendimento

vídeos com

Individual e

orientações de

Familiar

atividades, ligações
telefônicas e/ou
chamadas de vídeo.
Grupo de WhatsApp

Reuniões e
14

Capacitações
de Pais

Coordenação

da família, lives,

Técnica

chamadas de vídeo

Dupla

25 famílias

Manhã/Tarde

1h 30 m

Mensal

psicossocial

em grupo. Vídeos
com orientações
gerais.

Reuniões de

15

Rede

Coordenação

O contato com a rede

Contatos

Técnica

Conforme

telefônicos/e-

Dupla

demanda

mails

psicossocial

Manhã/Tarde

-

Conforme

continua sendo

demanda

realizado através de
ligações e e-mails.
Com aulas suspensas,
não estão sendo
necessárias
orientações para

16

Capacitação

Coordenação

Conforme

para Escolas

Técnica

demanda

Manhã

4h

Mensal

escola. Estão sendo
ofertadas orientações
para os pais
auxiliarem seus filhos
com as tarefas
escolares recebidas.
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Uma das ações previstas no plano de trabalho é a capacitação das famílias,
para que as mesmas possam dar continuidade ao tratamento do(a) atendido(a)
em casa. Isso vem acontecendo há quase dois anos e está mostrando sua
relevância nesse momento, onde contamos com o apoio dos familiares na
mediação dos programas/atividades que são enviados.
Sempre tivemos um grupo de família no WhatsApp, para trocas de
informações e plantão de dúvidas uma vez por semana. Esse serviço foi
intensificado, hoje toda equipe técnica (Coordenadora Técnica, Coordenadora
Pedagógica,

Pedagogas,

Fisioterapeutas,

Terapeutas

Ocupacionais,

Fonoaudiólogas, Psicólogas, Psicopedagoga, Educadora Física, Assistentes
Sociais e Psicólogos Sociais), além das famílias participam desse grupo. Por ele
estão sendo enviados vídeos todos os dias, com orientações gerais, que podem
ser realizadas por todos os(as) atendidos(as). Cada dia um técnico é responsável
por passar uma atividade que possa ser desenvolvida com recursos que podemos
encontrar em casa, ou alguma orientação dentro da sua área de atuação. Os
atendidos e familiares são convidados a participar enviando vídeos do dia a dia e
também realizando as atividades que estão sendo propostas. (Esses vídeos
podem ser encontrados em nossas páginas na rede social:
https://www.facebook.com/lar.braga/ e
https://instagram.com/larcab_vinhedo?igshid=1mwnc0aruoz9x ). E também
no Google Drive através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1XqMnQbjF90KTQKoCU6I4EIZN85B
Whw4g?usp=sharing.
Foi feita uma escala, para que nossos Técnicos entrem em contato via
telefone ou chamada de vídeo com cada atendido(a) e seu responsável, para que
possam passar orientações individuais, respeitando o programa individual de
ensino planejado para cada atendido para o primeiro semestre de 2020 e assim
acompanhar o desenvolvimento do que foi proposto, podendo oferecer ajuda
sempre que necessário. Todas as atividades estão sendo devidamente
supervisionadas pela Coordenadora Técnica.
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Os monitores são responsáveis pela confecção dos “Kits de Terapia” que
são enviados para as famílias, produzindo materiais que possam auxiliar na
execução das atividades propostas pelos técnicos da saúde e educação. Eles
também entram em contato com os atendidos através de mensagens ou ligações
telefônicas, não com a proposta de passar atividades, mas para a garantia do
vínculo afetivo.
A dupla Psicossocial continua ofertando todo apoio necessário para as
famílias, garantindo que suas demandas sejam atendidas. Além de enviarem
vídeos no grupo das famílias, mantem contato direto com cada uma, orientando e
realizando os encaminhamentos para a rede socioassistencial. Estão mantendo
contato com o CREAS e os CRAS de referência das famílias, além da rede
privada para estabelecer parcerias no que se refere a alimentação. Nesse
período, em dois momentos, foram entregues frios fornecidos pela Empresa
Ceratti às famílias mais vulneráveis. O apoio e orientação em relação ao benefício
emergencial também foram de suma importância, promovendo a garantia de
direitos dos familiares beneficiando os atendidos (as).
Os atendimentos médicos também estão sendo realizados de forma remota,
garantindo

que nossos

atendidos

não fiquem sem

os

receituários

dos

medicamentos de uso contínuo.
As reuniões de planejamento e discussões dos casos dos atendidos estão
acontecendo por meio de conferências através de ferramentas digitais.
A caminhada prevista para o dia Internacional de Conscientização do
Autismo foi substituída por uma “live” na página do Facebook do LarCAB, onde
além de discutir sobre o autismo, foi apresentado o trabalho desenvolvido na
Organização

e

disponibilizados

sua
links

importância
de

palestras

e

relevância
e

cursos

social.

oferecidos

Também
pelos

foram

melhores

profissionais do ramo no Brasil, para que as famílias que assim desejassem
pudessem assistir.
Todas essas ações estão sendo registradas nos prontuários dos atendidos
e constarão nos relatórios mensais que são enviados para a Secretaria Municipal
de Saúde.
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Está sendo um desafio para todos, mas é de extrema importância que
tenhamos a oportunidade de rever conceitos na busca por novos conhecimentos e
modalidades de ensino, pois através deles podemos afirmar a segurança e eficácia
no trabalho realizado.
As referidas ações adotadas pelo LarCAB tem a finalidade de garantir que a
população atendida não seja privada de sua saúde e assistência social, atividades
essenciais à manutenção da vida e segurança dos atendidos.

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PLANO DE TRABALHO
Nº

1

2

METAS/ Objetivos
Específicos
Acolher
de
forma
qualificada pessoas com
Hipótese Diagnóstica de TEA
e suas famílias dentro do
processo de triagem e
avaliação
com
equipe
multiprofissional;
Meta: 25 usuários
Oferecer
atendimentos
individuais e/ou grupais
para
habilitação
e
reabilitação, através da
estimulação e manutenção
das habilidades motoras e
funcionais;
Meta:
Mínimo
de
2
atendimentos/usuários por
semana com cada técnico.

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

25 usuários
cadastrados na
Instituição.

- Prontuários e fichas de
evolução de atendimento.
- Ficha de Inscrição

Planilha diária dos
atendimentos
individuais e/ou
grupais

3

Orientar e capacitar famílias
e/ou
responsáveis
em
relação
as
demandas
apresentadas no que tange
ao
atendimento
usuário/organização;
Meta: 25 famílias mês

25 famílias de
usuários/mês.

4

Orientar
e
capacitar
professores
e
monitores/cuidadores das
escolas onde os atendidos

Sempre que
necessário

- Plano Individual de
Atendimento.
- Lista de frequência
- Prontuário

- Visitas Domiciliares
- Presença nas capacitações
- Relatórios de atendimento
social
- Prontuário

- Visitas escolares
- Presença dos professores e
monitores/cuidadores nas

ADEQUAÇÕES
REALIZADAS PARA O
PERÍODO DE
QUARENTENA

Não temos nenhuma
pessoa em processo de
triagem.

- Plano Individual de
Atendimento, priorizando
no
momento
as
habilidades de vida diária
e vínculo familiar, além
de manutenção dos
comportamentos
aprendidos.
- Relação dos contatos
telefônicos e vídeos
individuais e/ou grupais.
- Prontuário.
- Participação no grupo
da família no WhatsApp.
(Respostas no grupo das
famílias; atendimento as
ligações; envio de vídeos
de retorno as instruções
recebidas)
Relatórios
de
atendimento social.
- Prontuário.

Com aulas suspensas,
não estão sendo
necessárias orientações
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estão
regularmente
matriculados

5

Promover a discussão de
casos com a rede de
atendimento intersetorial:
Saúde, Assistência Social e
Educação.
Meta: não quantificável no
momento

Sempre que
necessário

capacitações

para escola

- Agenda de Reuniões
- Relatórios
- Prontuário

- Relatórios.
- Prontuário.
- Registro das ligações e
emails enviados.

Os métodos que estão sendo utilizados são revistos diariamente, para
atender as demandas surgidas da melhor forma possível. Para isso, estão sendo
feitos registros de todas as intervenções realizadas (vídeos enviados em grupo e no
privado, ligações e chamadas de vídeo individuais); Estão sendo solicitados vídeos
para as famílias, executando as atividades enviadas, para possível correção e
orientação e também para verificar se as mesmas estão conseguindo aplicar o que
está sendo proposto. Todas as ações estão sendo anotadas no prontuário dos
atendidos. Questionários de avaliação serão enviados regularmente às famílias,
para sabermos se suas necessidades estão sendo atendidas. Estamos dando
continuidade ao Plano de Atendimento Individual de cada atendido e realizando
relatórios dos atendimentos feitos de forma remota e tele presencial.

6. RECURSO FÍSICO E MATERIAIS
1

Recepção

1

Recepção de Visitas, sala de espera, atendimento telefônico e
Roteiro dos motoristas

2

Sala Administrativa

1

Coordenação Administrativa e financeira da Organização.

3

Sala Coordenação Técnica
e Pedagógica e dupla
psicossocial

1

4

Sala Atendimento Médico

1

5

Sala de reuniões
Sala de Psicologia e
Fonoaudiologia Louveira

1

7

Sala Psicologia

1

8

Sala Fonoaudiologia

1

9

Sala Fisioterapia

1

6

1

- Atendimentos e orientações à famílias e funcionários.
- Atendimentos Sociais, Atendimentos Psicológicos e
Psicossociais (Assistente Social e Psicóloga) com as famílias.
Orientações da Dupla Psicossocial à equipe técnica do
serviço.
Consultas médicas
Reuniões diversas
Atendimentos Individuais/Grupais de Psicologia e
Fonoaudiologia. Orientações à família. Avaliações.
Atendimentos Individuais/Grupais de Psicologia. Orientações
à família. Avaliações.
Atendimentos Individuais/Grupais de Fonoaudiologia.
Orientações à família. Avaliações.
Atendimentos Individuais/Grupais de Fisioterapia.
Orientações à família. Avaliações.
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10

Sala Integração Sensorial

1

11

Sala Psicopedagogia
Individual

1

12

Salas Grupo Sócio
Educativo com Banheiro

3

13
14

Salas Grupo Sócio
Educativo sem Banheiro
Sala Grupo de Saúde com
Banheiro

2
1

Atendimentos Individuais/Grupais de Terapia Ocupacional.
Orientações à família. Avaliações.
Atendimentos Individuais de Psicopedagogia. Orientações à
família. Avaliações.
Salas destinadas ao trabalho em grupos, segundo faixa etária
e perfil de atendimento do usuário.
Salas destinadas ao trabalho em grupos, segundo faixa etária
e perfil de atendimento do usuário.
Sala destinada para usuários com mobilidade reduzida e de
maior comprometimento.
Destinada para realização de atividades físicas, de
psicomotricidade, lazer e convivência.
Destinada para o descanso dos funcionários em horário de
almoço
Destinada para realização de atividades físicas, de lazer e
convivência.
Parque com equipamentos adaptados às necessidades dos
usuários.
Utilizado para auxiliar usuários com dificuldades no
processamento dos sentidos.

15

Sala de Psicomotricidade

1

16

Sala de descanso para
funcionários

1

17

Pátio aberto

1

18

Parque Adaptado

1

19

Caminho Sensorial

1

20

Casa para trabalho com
atividades de vida diária e
prática (Casa Convivendo
e Aprendendo)

1

21

Cozinha

1

22

Refeitório

1

23
24
25

Banheiros sociais
Banheiro social adaptado
Lavanderia

2
1
1

Preparação de refeições: Lanche da manhã, almoço e lanche
da Tarde.
Realização das Refeições (Lanche da manhã, almoço e
Lanche da tarde) dos Atendidos e Funcionários.
Para uso dos funcionários
Para uso dos atendidos fora das salas
Lavagem de roupas em geral

26

Despensa

1

Armazenamento de alimentos secos

27

Galpão

1

Utilizado como Brechó

Utilizada para trabalhar as atividades de vida diária com os
usuários.

O espaço físico do LarCAB não está sendo utilizado pelos atendidos, por
conta dos decretos suspendendo os atendimentos presenciais. Os funcionários do
setor administrativo e coordenações utilizam o prédio sempre que necessário. As
monitoras utilizam para confecção dos “Kits de Terapia”. As consultas médicas
continuam sendo realizadas no LarCAB.
Brechó também está com suas atividades suspensas.
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7. RECURSOS HUMANOS:
Para garantir a prestação do serviço referida nesse Apostilamento, foi
realizada uma readequação da jornada de trabalho dos funcionários.
Com isso teremos uma redução de aproximadamente 25% nos gastos com
folha de pagamento, gerando uma redução nos repasses de R$ 18.580,32 no
primeiro semestre e R$ 16.563,79 no segundo semestre (caso a quarentena perdure
até lá). Abaixo segue memória de cálculo para o período de quarentena:
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- SAÚDE:
6 MESES - JANEIRO A JUNHO DE 2020
FUNÇÃO
Auxi l i a r de Cozi nha
Auxi l i a r Admi ni s tra tivo
Coordena dor Técni co
Fi s i otera peuta
Fonoa udi ol oga
Moni tora
Motori s ta
Ps i cól oga
Servi ços Geri a s
Tera peuta Ocupa ci ona l
TOTAL
TOTAL - 6 MESES

CARGA
SALÁRIO BRUTO QTDE SALÁRIO TOTAL
HORÁRIA
30hs /s em
1
R$
40hs /s em
R$ 2.300,00
1
R$
2.300,00
16hs /s em R$
3.149,33
1
R$
3.149,33
06hs /s em R$
836,37
2
R$
1.672,74
15hs /s em R$
1.952,21
1
R$
1.952,21
30hs /s em R$
1.328,98
6
R$
7.973,88
18hs /s em R$
876,01
1
R$
876,01
15hs /s em R$
2.171,74
1
R$
2.171,74
30hs /s em R$
1.139,79
1
R$
1.139,79
15hs /s em R$
1.926,96
1
R$
1.926,96
R$ 15.681,39
16 R$ 23.162,66
R$ 94.088,34
R$ 138.975,96

RATEIO MENSAL
FÉRIAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6 MESES - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
FUNÇÃO
Auxi l i a r de Cozi nha
Auxi l i a r Admi ni s tra tivo
Coordena dor Técni co
Fi s i otera peuta
Fonoa udi ol oga
Moni tora
Motori s ta
Ps i cól oga
Servi ços Geri a s
Tera peuta Ocupa ci ona l
TOTAL
TOTAL - 6 MESES

CARGA
HORÁRIA
30hs /s em
40hs /s em
16hs /s em
06hs /s em
15hs /s em
30hs /s em
18hs /s em
15hs /s em
30hs /s em
15hs /s em

SALÁRIO +
QTDE SALÁRIO TOTAL
DISSÍDIO (5%)
R$
1
R$
R$
2.415,00
1
R$
2.415,00
R$
3.306,80
1
R$
3.306,80
R$
878,19
2
R$
1.756,38
R$
2.049,82
1
R$
2.049,82
R$
1.395,43
6
R$
8.372,57
R$
919,81
1
R$
919,81
R$
2.280,33
1
R$
2.280,33
R$
1.196,78
1
R$
1.196,78
R$
2.023,31
1
R$
2.023,31
R$ 16.465,46
16 R$ 24.320,79
R$ 98.792,76
R$ 145.924,76

63,25
86,61
46,00
53,69
219,28
24,09
59,72
31,34
52,99
636,97
3.821,84

13º SALÁRIO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

191,67
262,44
139,40
162,68
664,49
73,00
180,98
94,98
160,58
1.930,22
11.581,33

ENCARGOS PATRONAIS
FGTS TOTAL (8%)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

RATEIO MENSAL
FÉRIAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

66,41
90,94
48,30
56,37
230,25
25,29
62,71
32,91
55,64
668,82
4.012,93

13º SALÁRIO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

201,25
275,57
146,36
170,82
697,71
76,65
190,03
99,73
168,61
2.026,73
12.160,40

204,39
279,87
148,65
173,49
708,61
77,85
193,00
101,29
171,24
2.058,39
12.350,33

PIS TOTAL
(1%)
R$
R$ 25,55
R$ 34,98
R$ 18,58
R$ 21,69
R$ 88,58
R$
9,73
R$ 24,12
R$ 12,66
R$ 21,41
R$ 257,30
R$ 1.543,79

SEGURO DE
VIDA
R$
16,89
R$
16,89
R$
33,79
R$
16,89
R$
84,45
R$
16,89
R$
16,89
R$
16,89
R$
16,89
R$ 236,47
R$ 1.418,82

BENEFÍCIOS MENSAIS

ENCARGOS PATRONAIS
FGTS TOTAL (8%)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

214,61
293,86
156,08
182,16
744,04
81,74
202,65
106,35
179,80
2.161,31
12.967,85

PIS TOTAL
(1%)
R$
R$ 26,83
R$ 36,73
R$ 19,51
R$ 22,77
R$ 93,01
R$ 10,22
R$ 25,33
R$ 13,29
R$ 22,48
R$ 270,16
R$ 1.620,98

SEGURO DE
VIDA
R$
16,89
R$
16,89
R$
16,89
R$
33,79
R$
16,89
R$
84,45
R$
16,89
R$
16,89
R$
16,89
R$
16,89
R$ 253,36
R$ 1.520,16

TOTAL

AUXÍLIO
VALE REFEIÇÃO
CUSTO MENSAL
TRANSPOR
R$
R$
120,00
R$ 2.921,75
R$
48,00
R$ 3.878,13
R$
68,56
R$ 2.127,72
R$
120,00
R$ 2.500,64
R$
840,00
R$ 10.579,29
R$
72,00
R$ 1.149,57
R$
120,00
R$ 2.766,45
R$
120,00
R$ 1.516,96
R$
120,00
R$ 2.470,07
R$
1.628,56 R$
R$ 29.910,57
R$
9.771,36 R$
R$ 179.463,43
BENEFÍCIOS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

17.530,50
23.268,75
12.766,31
15.003,85
63.475,74
6.897,42
16.598,71
9.101,74
14.820,42

R$ 179.463,43

TOTAL

AUXÍLIO
VALE REFEIÇÃO
CUSTO MENSAL
TRANSPOR
R$
120,00
R$
136,89
R$
120,00
R$ 3.060,99
R$
48,00
R$ 4.068,79
R$
68,56
R$ 2.228,99
R$
120,00
R$ 2.618,83
R$
840,00
R$ 11.062,03
R$
72,00
R$ 1.202,60
R$
120,00
R$ 2.897,93
R$
120,00
R$ 1.585,96
R$
120,00
R$ 2.586,73
R$
1.748,56 R$
R$ 31.449,74
R$ 10.491,36 R$
R$ 188.698,43
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CUSTO 6 MESES

CUSTO 6 MESES
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

821,34
18.365,95
24.412,72
13.373,92
15.712,98
66.372,19
7.215,63
17.387,57
9.515,76
15.520,37

R$ 188.698,43

- ASSISTÊNCIA:
6 MESES - JANEIRO A JUNHO DE 2020
FUNÇÃO
As s i s tente Soci a l
Ps i col oga As s i tenci a
TOTAL
TOTAL - 6 MESES

RATEIO MENSAL

CARGA
SALÁRIO BRUTO QTDE SALÁRIO TOTAL
HORÁRIA
16hs /s em R$
2.268,35
1
R$
2.268,35
16hs /s em

R$
R$

2.268,35
4.536,70

R$

27.220,20

1
2

ENCARGOS PATRONAIS

R$

62,38

R$

189,03

R$

201,58

2.268,35
4.536,70

R$
R$

62,38
124,76

R$
R$

189,03
378,06

R$
R$

201,58
403,16

R$
R$

25,20
50,40

R$
R$

16,89
33,78

R$
R$

120,00
240,00

R$

-

R$

27.220,20

R$

748,56

R$

2.268,35

R$

2.418,97

R$

302,37

R$

202,68

R$

1.440,00

R$

-

13º SALÁRIO

FGTS TOTAL (8%)

RATEIO MENSAL

As s i s tente Soci a l

SALÁRIO +
QTDE SALÁRIO TOTAL
DISSÍDIO (5%)
R$
2.381,77
1
R$
2.381,77

R$

65,50

R$

198,48

R$

211,66

Ps i col oga As s i tenci a

16hs /s em

R$

2.381,77

1

R$

2.381,77

R$

65,50

R$

198,48

R$

R$

4.763,54

2

R$

4.763,54

R$

131,00

R$

396,96

R$

R$

28.581,21

R$

28.581,21

R$

785,98

R$

2.381,77

R$

FÉRIAS

SEGURO DE
VIDA
R$
16,89

AUXÍLIO
VALE REFEIÇÃO
CUSTO MENSAL CUSTO 6 MESES
TRANSPORTE
R$
120,00
R$ 2.883,43 R$ 17.300,56

ENCARGOS PATRONAIS

CARGA
HORÁRIA
16hs /s em

TOTAL
TOTAL - 6 MESES

TOTAL

R$
R$

FÉRIAS

6 MESES - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
FUNÇÃO

BENEFÍCIOS MENSAIS

PIS TOTAL
(1%)
R$ 25,20

13º SALÁRIO

R$

2.883,43

R$ 17.300,56

R$

5.766,85

R$ 34.601,12

BENEFÍCIOS MENSAIS

TOTAL

PIS TOTAL
(1%)
R$ 26,46

SEGURO DE
VIDA
R$
16,89

AUXÍLIO
VALE REFEIÇÃO
CUSTO MENSAL CUSTO 6 MESES
TRANSPORTE
R$
120,00
R$ 3.020,75 R$ 18.124,52

211,66

R$

26,46

R$

16,89

R$

120,00

423,32

R$

52,91

R$

33,78

R$

240,00

R$

-

2.539,92

R$

317,49

R$

202,68

R$

1.440,00

R$

-

FGTS TOTAL (8%)
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R$

3.020,75

R$ 18.124,52

R$

6.041,51

R$ 36.249,05

- EDUCAÇÃO:
6 MESES - JANEIRO A JUNHO DE 2020

RATEIO MENSAL

ENCARGOS PATRONAIS

Peda gogo

30hs /s em

R$

2.663,79

1

R$

2.663,79

R$

73,25

R$

221,98

R$

236,72

R$

29,59

R$

16,89

BENEFÍCIOS MENSAIS
TOTAL
AUXÍLIO
TRANSPORTE
VALE REFEIÇÃO
CUSTO MENSAL CUSTO 6 MESES
(MÉDIA DE R$
100,00)
R$
120,00
R$ 3.362,23 R$ 20.173,37

Ps i copeda gogo

7,5hs /s em R$

684,37

1

R$

684,37

R$

18,82

R$

57,03

R$

60,82

R$

7,60

R$

16,89

R$

30,00

R$

4.464,22

1

R$

3.348,16

R$

92,07

R$

279,01

R$

297,54

R$

37,19

R$

33,78

R$

150,00

R$

-

R$

26.785,32

R$

20.088,96

R$

552,45

R$

1.674,08

R$

1.785,24

R$

223,15

R$

202,68

R$

900,00

R$

-

FUNÇÃO

CARGA
SALÁRIO BRUTO QTDE SALÁRIO TOTAL
HORÁRIA

TOTAL
TOTAL - 6 MESES

FÉRIAS

6 MESES - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

13º SALÁRIO

SALÁRIO +
DISSÍDIO (5%)

Peda gogo

30hs /s em

R$

2.796,98

1

R$

2.796,98

R$

76,92

R$

Ps i copeda gogo

7,5hs /s em R$
R$

718,59
3.515,57

1
1

R$
R$

718,59
3.515,57

R$
R$

19,76
96,68

R$
R$

R$

21.093,41

R$

21.093,41

R$

580,07

R$

TOTAL
TOTAL - 6 MESES

PIS TOTAL
(1%)

SEGURO DE
VIDA

RATEIO MENSAL

CARGA
HORÁRIA

FUNÇÃO

FGTS TOTAL (8%)

QTDE SALÁRIO TOTAL

FÉRIAS

ENCARGOS PATRONAIS

R$

875,53

R$

4.237,76

BENEFÍCIOS

R$

5.253,19

R$ 25.426,56

TOTAL

FGTS TOTAL (8%)

PIS TOTAL
(1%)

SEGURO DE
VIDA

233,08

R$

248,56

R$

31,07

R$

16,89

AUXÍLIO
VALE REFEIÇÃO TRANSPORTE CUSTO MENSAL CUSTO 6 MESES
(MÉDIA DE R$
R$
120,00
R$ 3.523,50 R$ 21.140,98

59,88
292,96

R$
R$

63,86
312,42

R$
R$

7,98
39,05

R$
R$

16,89
33,78

R$
R$

30,00
150,00

R$

-

1.757,78

R$

1.874,50

R$

234,31

R$

202,68

R$

900,00

R$

-

13º SALÁRIO
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R$

916,96

R$

4.440,46

R$

5.501,78

R$ 26.642,75

Alertamos que na hipótese de interrupção abrupta do contrato celebrado
com o LarCAB, ou paralisação de repasses financeiros alocados no projeto em
curso, poderá gerar prejuízos severos a população atendida, visto que a
Organização corre sérios riscos de desligar sua equipe, pois não haveria
sustentabilidade econômica para pagar todos os encargos trabalhistas e
previdenciários. E mais, referida ação prejudicaria eventual retomada das
atividades no período "pós-Covid19", prejudicando sobremaneira a continuidade
dos mesmos, pois a legislação trabalhista proíbe que os empregados sejam
recontratados antes do período de 90 dias contados da rescisão (Portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 384/92).
Vale lembrar ainda que a Organização é responsável pela empregabilidade
de 23 funcionários e colaboradores (por Louveira), sendo 20 deles contratados em
regime CLT e 03 prestadores de serviço (Médicas Neurologista e Psiquiatra e
Nutricionista), com todos os encargos previstos na lei, e eventual ausência de
repasses apenas aumentará o número de desemprego no país e na região,
situação esta que agravaria o já pessimista panorama brasileiro de retração do
PIB no exercício de 2020.

8. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
PLANO DE TRABALHO

ADEQUAÇÕES REALIZADAS PARA O
PERÍODO DE QUARENTENA

7.1 - DESPESAS
CUSTO
Nº

TIPO DE DESPESA

MENSAL
PREVISTO
1º SEMESTRE

CUSTO

CUSTO MENSAL

MENSAL

PREVISTO

PREVISTO

2º SEMESTRE

CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL

PREVISTO

PREVISTO

2º SEMESTRE

R$

1º SEMESTRE

Recursos Humanos
CLT
1

(Salários, Encargos e
Benefícios: saúde,

R$ 54.124,62

R$ 56.698,20
(Dissidio 5%)

R$ 664.936,97

R$ 39.915,18

assistência e

R$ 41.931,71
(Dissidio 5%)

educação)
Materiais de
2

Consumo

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

R$ 16.800,00

R$ 0

R$ 0

(Produtos de Higiene
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e Limpeza, Materiais
de Escritório, afins)
R$ 3.392,00
Transporte dos

3

R$ 8.480,00

Atendidos

R$ 8.480,00

(40% do

R$ 101.760,00

R$ 3.392,00

valor
contratado)

Utilidades Públicas
4

(Energia Elétrica,

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

R$ 16.800,00

Recurso

Recurso

próprio

próprio

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

(Honorários

(Honorários

contábeis e

contábeis e

Psiquiatra)

Psiquiatra)

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

Recurso

Recurso

próprio

próprio

R$

R$

45.507,18

47.523,71

Telefone e Internet)
Outros Serviços de
Terceiros e
prestadores de

5

R$ 4.120,00

serviço (honorários

R$ 4.120,00

R$ 49.440,00

contábeis, médicos e
nutricionista)
Outras despesas
6

(Combustível e

R$ 590,63

R$ 590,63

R$ 7.087,56

R$ 2.150,00

R$ 2.150,00

R$ 25.800,00

R$ 944,88

R$ 944,88

R$ 11.338,56

R$ 73.210,13

R$ 75.783,71

R$893.963,09

Uniformes)
Gêneros

7

Alimentícios e Gás

8

Locações

TOTAL GERAL

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
- Plano de trabalho:
7.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$

R$

R$

R$

R$

R$

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

OPME

OPME

OPME

OPME

OPME

OPME

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50
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7.5 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$ 64.087,50 +

R$

R$

R$

R$

R$

R$

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

OPME

OPME

OPME

OPME

OPME

OPME

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

R$ 67.087,50

- Adequações realizadas para o período de quarentena:
7.5 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PERÍODO DE QUARENTENA
1º SEMESTRE

R$ 45.507,18 + R$ 3.000,00 OPME

TOTAL: R$ 48.507,18

2º SEMESTRE

R$ 47.523,71 + R$ 3.000,00 OPME

TOTAL: R$ 50.523,71

Sendo assim, caso a solicitação seja aprovada, me comprometo com a
execução dos (projetos/atividades) conforme descrito neste documento.
Estamos diante de um caso de força maior, alheio a vontade de todos. Mas
temos certeza, que juntos, com a permanência do apoio do Poder Público de
Louveira, continuaremos fazendo a transformação na vida de tantas pessoas.
Para outros esclarecimentos, colocamo-nos à disposição, e apresentamos,
nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,

_____________________________________
Sandra Mazzonetto Romano
Presidente
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