
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ n. 0 15.235.606/000 1-83

ANEXOI

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 - DA ORGANIZACAO:
Nome da entidade: Assoclacao de Pais e Amigos CNPJ:150151420001-08
Rua: Gal Os6rio n°79 Bairro: Centro Cidade: Guanambi
Complemento: Estado :Bahia CEP:46430-000
Telefone: Telefone:
E-mail:apaegbi@hotmail.com
Site:
1.2 - DO RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO:
Nome Completo: Marival dos Reis Magalhaes
CPF:062640005-82 RG:101985
Rua: Vasco da Gama Bairro: Centro Cidade: Guanambi
Complemento: CEP: 46.430.000Estado: Bahia
Telefone: Telefone:
E-mail:
Cargo: Presidente
Eleito em: Vencimento do Mandate:
1.3-DADOS BANCARIOS
Banco: Banco do Brasil
Agencia:0923-7 Numero da Conta:11763-3
1.4- DIRETORIA:

Cargo :PresidenteNome completo: Marival dos Reis Magalhaes
1.5 - CORPO TECNICO:

Cargo: CoordenadorTScnicaNome completo: Solange Maria Cardoso de Brito
1.6 - CONSELHO FISCAL:

Cargo:Nome completo:

2 - OUTROS PARTICIPES
2.1 - DA ORGANIZACAO
Nome da entidade: APAE de Guanambi C NPJ: 150151420001-08

Cidade: GuanambiRua:Gal Osdrio n°79 Bairro: Centro
CEP:46430-000Complemento: Estado: Bahia

Telefone: Telefone:
E-mail:
Site:
Qualificagao: Entidade Beneficente de Assistencia Social
Esfera administrativa (municipal, estadual ou federal):Particular

3 - PROJETO

3.1 -OBJETIVOGERAL
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiencia e

idosos (as) com dependencia, seus cuidadores e suas familias;
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3.2 - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desenvolver agoes especiaiizadas para a superagao das situagoes violadoras de direitos que 

contribuem para a intensificagao da dependencia;
- Prevenir o abrigamento e a segregagao dos usuarios do servigo, assegurando o direito a 

convivencia familiar e comunitaria;

- Promover acessos a beneflcios, programas de transferencia de renda e outros servigos 

socioassistenciais, das demais politicas publicas setoriais e do Sistema de Garantia de 

Direitos;

- Promover apoio as familias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e 

utilizando meios de comunicar e cuidar que visem a autonomia dos envolvidos e nao somente 

cuidados de manutengao;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuario e o acesso a servigos 

basicos, tais como: bancos, mercados, farmacias etc., conforme necessidades;
- Prevenir situagoes de sobrecarga e desgaste de vlnculos provenientes da relagao de 

prestagao/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

3.3 - JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Guanambi / Fundo Municipal de Assistencial Social em

conformidade com o Estatuto da pessoa com deficiencia, aprovado pela Lei n° 13.146, de 6 de 

julho de 2015, que dispoe sobre a regulagao dos direitos assegurados as pessoas com 

deficiencia; com o marco regulatorio Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto 

Municipal n° 177 de 11 de maio de 2017 que dispoe sobre regras e procedimentos do regime 

juridico das parcerias celebradas entre a administragao publica e as organizagoes da 

sociedade civil, para execugao do Servigo de Protegao Social Especial de Media 

Complexidade na Oferta do Servigo de Protegao Social Especial para Pessoas com 

Deficiencia, Idosos(as) e suas Familias apresenta este Plano de Trabalho que devera ser 
executado pela Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, CNPJ: 

15.015.142/0001-08.Enderego: Rua General Osorio, 79, Centro, Guanambi-BA; e pela 

Associagao de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos, CNPJ: 02.477.611/0001-50. 
Enderego: Rua Castro Alves, 674, Bairro Lagoinha, Guanambi-BA, para cumprimento da 

Dispensa de Chamamento Publico N° 02- 2018 DPCP- PMG, de 06 de 06 de 2018.
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A Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi e, vem executando seu 

trabalho de media complexidade no municipio de Guanambi, atraves de Atendimento 

Especializado a Pessoas com Deficiencia, assim como de seus familiares e cuidadores de 

maneira continua, com o intuito de promover a autonomia, a inclusao social e a melhoria de 

qualidade de vida dos participantes.

A Associagao e cadastrada no Conselho Municipal de Assistencia Social no Municipio de 

Guanambi, e apresenta capacidade tecnica e operacional, conforme NOB- RH/SUAS. As 

referidas instituigoes possuem imovel proprio com instalagoes adequadas e tern estabelecido 

vinculos com os usuarios, suas familias, a comunidade e a rede local do territorio. Alem disso, 
a relevancia dos servigos especializados realizados pelas referidas Instituigoes se confirma 

diante da continuidade dos servigos prestados ininterruptamente.

Assim, considera-se no presente Plano de Agao que as atividades propostas sao de natureza 

da Politica de Assistencia Social, tendo como referencia a Lei Federal de N° 8742/1993 (Lei 
organica de Assistencia Social - LOAS) e Resolugdes do Conselho Nacional de Assistencia 

Social 109/2009 (Tipificagao Nacional dos Servigos Socioassistencias) e N° 21/2016 

(Requisites para Celebragao de parcerias entre o orgao gestor da Assistencia Social e 

Entidades ou Organizagoes de Assistencia Social, no ambito do Sistema Unico de Assistencia 

Social SUAS).

Diante das consideragdes expostas e do amparo legal, visando, acesso aos servigos cuja 

finalidade e a de promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiencia, seus cuidadores e suas familias, em situagao de vulnerabilidade social, incluindo 

todas as faixas etarias, de ambos os sexos, as atividades desenvolvidas na Associagao de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, sao de relevancia publica, sendo 

identificadas e reconhecidas como exclusivas na prestagao dos servigos que ofertam para 

pessoas com deficiencia no municipio de Guanambi, expondo assim, a inviabilidade de 

competigao entre organizagoes da sociedade civil, em razao da natureza singular do objeto da 

parceria, visto a atividade objeto deste piano de trabalho se refere a prestagao de servigos 

socioassistenciais que somente podem ser atingidas pelas referidas entidades, portanto 

entende-se de suma relevancia a colaboragao com a manutengao dos servigos prestados por 
essas instituigoes.
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Como tambem, na perspectiva da diretriz de Territorializa5ao, preconizada pela Politica 

Nacional de Assistencia Social - PNAS pressupoe-se a necessidade de garantir que a rede de 

servigo socioassistencial esteja mais proxima possivel do usuario, de forma que Assistencia 

Social atenda sua demanda sem prejuizos ao publico alvo, no caso a Pessoa com Deficiencia. 
Evidenciamos a importancia de se firmar uma parceria com a OSC, uma vez que os 

equipamentos da Prefeitura Municipal de Guanambi nao possuem estrutura para atender 

amplamente a demanda desse publico.

3.4 - PUBLICO ALVO / BENEFICIARIOS
120 (Cento e Vinte) Pessoas com deficiencia e idosos (as) com dependencia, seus cuidadores

e familiares.

3.5 « AREA DE ABRANGENCIA
Municipio de Guanambi
3.6 - METODOLOGIA

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIQO: Acolhida; escuta; informagao, comunicagao 

e defesa de direitos; articulagao com os servigos de poilticas publicas setoriais; articulagao da 

rede de servigos socioassistenciais; articulagao interinstitucional com o Sistema de Garantia 

de Direitos; atividades de convivio e de organizagao da vida cotidiana; orientagao e 

encaminhamento para a rede de servigos locais; referencia e contrarreferencia; construgao de 

piano individual e/ou familiar de atendimento; orientagao sociofamiliar; estudo social; 
diagnostico socioeconomico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convivio familiar, grupal 
e social; acesso a documentagao pessoal; apoio a familia na sua fungao protetiva; mobilizagao 

de familia extensa ou ampliada; mobilizagao e fortalecimento do convivio e de redes sociais de 

apoio; mobilizagao para o exercicio da cidadania; elaboragao de relatorios e/ou prontuarios.

DESCRIQAO: Servigo para a oferta de atendimento especializado a familias com pessoas 

com deficiencia e idosos (as) com algum grau de dependencia, que tiveram suas limitagoes 

agravadas por violagoes de direitos, tais como: exploragao da imagem, isolamento, 
confinamento, atitudes discriminatorias e preconceituosas no seio da familia, falta de cuidados 

adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorizagao da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependencia e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia.
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O servigo tern a finalidade de promover a autonomia, a inclusao social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe especifica e habilitada 

para a prestagao de servigos especializados a pessoas em situagao de dependencia que 

requeiram cuidados permanentes ou temporarios. A agao da equipe sera sempre pautada no 

reconhecimento do potencial da familia e do cuidador, na aceitagao e valorizagao da 

diversidade e na redugao da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestagao de cuidados 

diarios prolongados.

As agoes devem possibilitar a ampliagao da rede de pessoas com quern a familia do 

dependente convive e compartilha cultura, troca vivencias e experiencias. A partir da 

identificagao das necessidades, devera ser viabilizado o acesso a beneficios, programas de 

transferencia de renda, servigos de politicas publicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 
sempre priorizando o incentive a autonomia da dupla “cuidador e dependente”. Soma-se a isso 

o fato de que os profissionais da equipe poderao identificar demandas do dependente e/ou do 

cuidador e situagoes de violencia e/ou violagao de direitos e acionar os mecanismos 

necessaries para resposta a tais condigbes.

A intervengao sera sempre voltada a diminuir a exclusao social tanto do dependente quanto do 

cuidador, a sobrecarga decorrente da situagao de dependencia/prestagao de cuidados 

prolongados, bem como a interrupgao e superagao das violagbes de direitos que fragilizam a 

autonomia e intensificam o grau de dependencia da pessoa com deficiencia ou pessoa idosa.

PROVISOES AWIBIENTE FISICO: Espago institucional destinado a atividades administrativas 

de planejamento e reunibes de equipe.

RECURSOS MATERIAIS: Transporte e materials socioeducativos: pedagogicos, ludicos 

culturais e esportivos.

ARTICULAQAO EM REDE:
- Servigos socioassistenciais da protegao social basica e protegao social especial;

- Servigos de politicas publicas setoriais;
- Demais orgaos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Conselhos de politicas publicas e de defesa de direitos de segmentos especificos;
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- Serv^os, programas e projetos de instituigoes nao governamentais e comunitarias.

PERIODO DE FUNCIONAMENTO: Funcionamento conforme necessidade e/ou orientacoes 

tecnicas planejadas em conjunto com as pessoas com deficiencia e idosos(as) com 

dependencia atendidas, seus cuidadores e seus familiares.

CONDIQOES E FORMAS DE ACESSO

CONDIQOES; Pessoas com deficiencia e idosos (as) com dependencia, seus cuidadores e 

familiares com vivencia de violagao de direitos que comprometam sua autonomia.

FORMAS:
- Demanda espontanea de membros da familia e/ou da comunidade;

- Busca ativa;
- Por encaminhamento dos demais servigos socioassistenciais e das demais politicas publicas 

setoriais;
- Por encaminhamento dos demais orgaos do Sistema de Garantia de Direitos.

3.7 - CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL / QUALIFICACAO EQUIPS TECNICA
De acordo com a NOB-RH/SUAS
3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS

CONTRIBUIR PARA:

- Acessos aos direitos socioassistenciais;
- Redugao e prevengao de situagoes de isolamento social e de abrigamento institucional.
- Diminuigao da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestagao continuada de cuidados a 

pessoas com dependencia;
- Fortalecimento da convivencia familiar e comunitaria;

- Melhoria da qualidade de vida familiar;
- Redugao dos agravos decorrentes de situagoes violadoras de direitos;
- Protegao social e cuidados individuals e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 13FLS:
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AQUISIQAO DOS USUARIOS

Seguran$a de Acolhida
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais.

Seguranga de Convivio ou Vivencia Familiar, Comunitaria e Social
- Vivenciar experiencias que contribuam para o fortalecimento de vinculos familiares;
- Vivenciar experiencias de ampliagao da capacidade protetiva e de superagao de fragilidades 

e riscos na tarefa do cuidar;
- Ter acesso a servigos socioassistenciais e das politicas publicas setoriais, conforme 

necessidades.

Seguranga de Desenvolvimento da Autonomia
- Vivenciar experiencias que contribuam para a construgao de projetos individuals e coletivos, 

desenvolvimento da autoestima, autonomia, insergao e sustentabilidade;
- Vivenciar experiencias que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliagao 

do universe informacional e cultural;
- Vivenciar experiencias que utilizem de recursos disponiveis pela comunidade, familia e 

recursos ludicos para potencializar a autonomia e a criagao de estrategias que diminuam os 

agravos decorrentes da dependencia e promovam a insergao familiar e social.

4 - OBRIGACOES DOS PARTICIPES -t*

- No Relatorio de Prestagao de Contas os valores devem ser especificados de acordo os 

Fundos de Repasse (FEAS, FMAS).
- Apresentagao do Plano de Agao (Anexo I) ate 31 de dezembro de cada ano; e
- Apresentagao do Relatorio Acompanhamento Fisico (Anexo II e III) ate o 5° dia util do mes 

subsequente.
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5 - METAS E ETAPAS
DATA
FINAL

DATA
1NICIALMETAS E ETAPAS SALDOVALOR

VALOR
TOTAL

VALOR
GLOBAL

VALOR 
UNITA RIO

DESCRIQAO/ ESPESIFICAQAO QUANTIDADEUNIDADE

Oferta do Service de ProtepSo 
Social Especial para pessoas com 
deficiSncia, idosos(as) e suas 
famdias.

META I

ITEM
1

Manutengdo das atividades do 
Servigo de Protepdo Social 
Especial para pessoas com 
deficiSncia, idosos(as) e suas 
famflias com aquisipdo de g&neros 
alimentlcios e produtos de higiene 
e limpeza, Material de 
Expediente, Aquisigao de 
Combustfvei, material de 
inform£tica, tecidos, materials 
de armarinhos em geral e 
pagamento de profissionais 
conforme NOB-RH/SUAS.

22.680,00 22.680,00 22.680,00

22.680,00 22.680,00 22.680,00TOTAL
6 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
REPASSE MUNICIPIO META 1

ITEM 1 TOTALFUNDO
1.800,00FEAS 1.800,00JULHO/2021

FMAS 90,00 90,00
1.800,00AGOSTO/2021 FEAS 1.800,00

90,00 90,00FMAS
1.800,00FEAS 1.800,00

SETEMBRO/2021 FMAS 90,00 90,00
1.800,00 1.800,00OUTUBRO/2021 FEAS

90,00FMAS 90,00
1.800,00FEAS 1.800,00

NOVEMBRO/2021 90,00FMAS 90,00
1.800,00DEZEMBRO/2021 FEAS 1.800,00

90,00 90,00FMAS
1.800,00FEAS 1.800,00

JANEIRO/2022 90,0090,00FMAS
1.880,00FEAS 1.800,00FEVEREIRO/2022

FMAS 90,00 90,00
1.800,00 1.800,00FEAS

MARQO/2022 90,00FMAS 90,00
1800,00FEAS 1.800,00ABRIL/2022

90,00FMAS 90,00
1.800,00 1.800,00FEAS

MAIO/2022 90,00 90,00FMAS
JUNHO/2022 FEAS 1.800,00 1.800,00

90,00FMAS 90,00
22.680,0022.680,00SOMA
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CONTRA PARTIDA TOTALMETA 1

JULHO/21 0,00 0,00
AGOSTO/21 0,00 0,00
SETEMBRO/21 0,00 0,00
OUTUBRO/21 0,000,00
NOVEMBRO/21 0,000,00
DE2EMBRO/21 0,000,00
JANEIRO/22 0,00 0,00
FEVEREIRO/22 0,000,00
MARQO/22 0,000,00
ABRIL/22 0,00 0,00
MAIO/22 0,00 0,00
JUNHO/22 0,000,00
SOMA 0,00 0,00

0,000,00TOTAL

7-DECLARACAO

Na qualidade de representante legal desta organizagao, declare, para fins de prova junto ao 
Municipio de Guanambi, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer debito em 
mora ou situagao de inadimplencia com qualquer orgao ou entidade da Administragao Publica 
Municipal, Federal ou Estadual, que impega a celebragao da parceria, na forma deste piano de 
Trabalho.

Local e Data: Guanambi-Ba, 15 de julho de 2021

Nome e assinatupa do responsavel pela organizagao:
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