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1. Da Organização da Sociedade Civil (OSC)
1.1.

Identificação da OSC:

Nome: INSTITUTO LUCAS AMOROSO
CNPJ: 09.017.944/0001-46
Endereço: Rua Alexandre Fleming, 72 Jd Ícaro CEP: 12506-131
Telefone: (12)3133-5207 ou (12) 99670-8993
E-mail: institutolucasamoroso@gmail.com
Site: www.institutolucasamoroso.org.br
Data da Fundação: 03/10/2006
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
Data de início de atividade no município: 03/10/2006

1.2.

Identificação da Diretoria

Vigência do Mandato
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo
Conselheiro Administrativo

1.3.

2019 - 2023
Rosângela Monteiro Caltabiano
Rafael Augusto de Carvalho Nunes
Helena Maria Fonseca de Andrade Ricardo
Eleonara Aparecida Odorizi
Cristina Maria Torres Vieira
Thaís de Souza Boncristiano Rocha
Willian Camargo Rodrigues

Identificação dos membros do Conselho Fiscal

Vigência do Mandato
Nome:
Nome:
Nome:

2019 - 2023
Carlos Augusto Moreira
Celia Maria Filipini Rodrigues
Lyna Harue Imoto Nakaya Baruel
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1.4.

Responsável legal

Nome
Função
E-mail
CPF
Registro de classe
Telefone
1.5.

Coordenador

Nome
Função
E-mail
CPF
Registro de classe
Telefone

1.6.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral
institutolucasamoroso@gmail.com
070 847 298-28
CRO 37815
(12) 3133-5207

Andréa Filipini Rodrigues Lauermann
Coordenadora
aslucasamoroso@gmail.com
170 859 888-00
CRESS 54838
(12) 3133-5207

Responsável Técnico

Nome
Função
E-mail
CPF
Registro de classe
Telefone

Kátia Rose Aparecida da Silva Campos Benedicto
Assistente social
institutolucasamoroso@gmail.com
290 912 058-90
CRESS 66622
(12) 3133-5207

1.7.
Benefícios e Isenção de Taxas e tributos:
(X ) Municipal – Especificar: IPTU, taxa mínima de água
(X ) Estadual – Especificar: IPVA
( X) Federal – Especificar: INSS Patronal, RAT ajustado, COFINS devido ao CEBAS.
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1.8.

Títulos, qualificações, inscrições e certificados

Tipo
CMAS

Não

Sim
X

Inscrição do
serviço, projeto
no CMAS
CMDCA

X

Inscrição do
projeto no
CMDCA
CMDPCD

X

CEBAS

X

Observações
Nº da inscrição: 031
Validade: 12 meses
Nº da inscrição: 031
Validade: 19/05/2022

X

Nº da inscrição: 01
Validade: 11/4/2023
Data: Resolução
008/2021
Validade: 24 meses
Nº da inscrição:02
Validade: Tempo
Indeterminado
Núm. Do processo que
concedeu o último
registro:
2358740017381/2020;
26/06/20 a 28/06/25
Ministério da cidadania:
Secretaria Especial do
Desenvolvimento Social
Especificar

X

Outros:

1.9.

Data da 1º inscrição:
2007
Data da 1º inscrição:
2016
Data da 1º inscrição:
2018

Da situação do imóvel

Imóvel
(X ) Próprio
( )Alugado
(X ) Cedido

Não

( ) Outros

x

1.10.

Data da 1º inscrição:
16/05/2011
Data da 1º inscrição:
2011

Sim Observações
x
Endereço 2 : Av. João Hasmam, Pingo de Ouro

X
x

Endereço 1: Rua Alexandre Fleming, Jardim Ícaro Proprietário: Victorio Amoroso Filho

Finalidade Estatutária

O ILA tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência
social, a saúde, a cultura, a educação (ensino, pesquisa e extensão), o esporte e o
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lazer, em especial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência
intelectual e/ou física e seus familiares, assim como de idosos, crianças e
adolescentes que necessitam de apoio.

2. DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL
2.1 Histórico da OSC
O Instituto Lucas Amoroso (doravante também designado “ILA” e “Organização
Social”) foi idealizado com o propósito de oferecer elementos para uma vida digna à
comunidade, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade, como as pessoas em
estado de deficiência, idosos, crianças e adolescentes e seus familiares.
Constituído em 2006, o ILA tem por objetivos: apoiar, incentivar, desenvolver e
promover a assistência social, a saúde, a cultura, a educação (ensino, pesquisa e extensão),
o esporte e o lazer, em especial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência intelectual e/ou física e seus familiares, assim como de idosos, crianças e
adolescentes que necessitem de apoio. O ILA procura proporcionar condições apropriadas
para que essas pessoas possam desenvolver suas capacidades e habilidades e construir uma
vida autônoma e saudável.
Para garantir sua efetiva contribuição para a melhoria da qualidade de vida de seu
público-alvo, principalmente no município de Guaratinguetá/SP, atualmente o Instituto
conta com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das áreas de fisioterapia,
fonoaudiologia, pedagogia, psicologia, terapeuta ocupacional, serviço social, odontologia,
nutrição, urologia, dermatologista, homeopatia, música, esporte e administrativa.
Desde a sua constituição, o Instituto vem ampliando substancialmente o
atendimento de pessoas com deficiência, em suas diferentes fases de vida (bebês, crianças,
jovens e adultos), focando sempre na profissionalização e excelência dos serviços oferecidos
à comunidade, sempre de forma gratuita.
A organização atualmente é mantida com a mobilização de diversos parceiros,
públicos e privados, por meio de doações, ações de apoio, termo de parceria, e com a
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arrecadação de fundos em eventos diversos, como bazares, jantares beneficentes, fóruns,
palestras e cursos de capacitação.
O ILA presta diversos serviços de média complexidade no município de
Guaratinguetá/SP, mantendo um número de atendidos em torno de 90 famílias de pessoas
com deficiências. O atendimento multidisciplinar é realizado na sede do Instituto, que dispõe
de um veículo adaptado para a locomoção de beneficiários que possuem mobilidade
reduzida, garantindo o acesso ao serviço, minimizando as barreiras de acessibilidade e
mobilidade urbana. Além disso, o ILA possui um mini bus que possibilita o transporte a todos
os beneficiários e seus familiares para garantir o acesso ao serviço e possibilita também a
realização de passeios esportivos e culturais.
A organização não faz distinção de seus beneficiários, atendendo pessoas de todas as
idades, sexos e graus de complexidade no que tange à deficiência e/ou vulnerabilidade.
O ILA é reconhecido como entidade de Utilidade Pública Municipal e Utilidade Pública
Estadual e teve seu trabalho reconhecido em diversas seleções e premiações:
1. POR UM MUNDO MAIS BRINCANTE, Fundo da Criança e do Adolescente, 2022
2. Edital BASF Educar para Transformar com o projeto “Horta comunitária:
construindo sustentabilidade e afetos”, em 2021
3. ILA PARA TODOS, emenda parlamentar, 2021
4. Projeto Criança Esperança Projeto Direito de Ir e Vir, em 2017
5. Projeto Criança Esperança Projeto Direito de Ir e Vir, em 2013
6. Premiação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo pelo
Projeto Inclusive Nós, em 2013
7. Prêmio Doutor Cidadão, da Associação Paulista de Medicina, em 2013
8. Programa de Assistência para Projetos Comunitários e de Segurança do Ser
Humano do Governo do Japão, Projeto Modernização das Tecnologias Assistivas
do Instituto Lucas Amoroso, em 2013.
Além disso, o ILA também é qualificado como Organização Social no Município da
Estância Balneária de Caraguatatuba, por força do Decreto nº 387 de 1º de dezembro de
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2015.
EXPERIÊNCIA RELEVANTE
Alguns dos trabalhos realizados pelo Instituto Lucas Amoroso que demonstram a sua
experiência para a realização do objeto deste Plano de Trabalho são os seguintes:
a. Desenvolvimento de atividades socioeducativas, através de escuta qualificada,
entrevistas de acolhimento, orientação sobre direitos e deveres das pessoas com
deficiência, inclusive crianças, adolescentes e idosos, e encaminhamento dos atendidos
para a rede socioassistencial pública e privada. Realizados mais de 25.000 atendimentos.

b. Programa de visitas domiciliares para o reconhecimento das necessidades individuais de
cada família, com a adaptação dos espaços (equipe multidisciplinar) e rotinas.
Reconhecimento do território, promoção da rede de apoio e das redes intersetoriais para
o atendimento da pessoa com deficiência em suas diferentes necessidades:
acessibilidade, transporte, escola, saúde, lazer etc.

c. Promoção de oficinas de convivência entre os assistidos e seus familiares, para despertar
as habilidades e o reconhecimento daquilo que cada um pode fazer, além de promover a
troca de experiências e angústias entre os cuidadores, como nas oficinas de caminhada,
capoeira, musicalização e Projeto Singularidades.

d. Desenvolvimento de projetos que visam a convivência e o empoderamento feminino
através da culinária, artesanato e costura criativa, que fortalecem o papel da mulher na
sociedade, reafirmam a possibilidade de desenvolvimento pessoal e financeiro, além de
diminuir o stress do cuidador, como o Projeto Oficineiras, Culinária ao Vivo e o Projeto
Mulheres que Criam.

e. Promoção de encontros, eventos e passeios de temas variados visando o incentivo à
interação, à participação, e a inclusão social das crianças, jovens, adultos e idosos junto
Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá – SP.
CEP 12.506-131 - CNPJ: 09.017.944/0001-46
Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993
Site: www.institutolucasamoroso.org.br – E mail: institutolucasamoroso@gmail.com

Instituto Lucas Amoroso - ILA
à comunidade, criando oportunidades de diálogo e sensibilização entre as pessoas com
e sem deficiência.

f. Capacitação dos familiares e cuidadores no que diz respeito à compreensão das
características das deficiências, auxiliando na adoção de boas práticas no dia a dia de
quem cuida, contribuir para a melhoria da qualidade de vida do atendido e a diminuição
do stress do cuidador.

g. Oficinas Pedagógicas que visam facilitar a convivência, a participação, a aprendizagem e
a inclusão social e escolar da pessoa com deficiência, nos vários aspectos da vida diária e
do ambiente escolar.

h. Capacitação dos profissionais das áreas da educação, saúde, familiares e comunidade em
geral sobre temáticas sociais, educacionais, de saúde, legais e institucionais relacionados
às pessoas com deficiência. A abordagem é realizada através de palestras e cursos de
capacitação.

2.2 Diagnóstico da Realidade
Segundo o Censo de 2010 em Guaratinguetá, mostrou que o município possuí 112.072
habitantes, sendo que dentre estas 7.080 pessoas têm algum tipo de deficiência física, 7.050
pessoas com deficiência intelectual, 5.343 apresentam algum tipo de deficiência auditiva e
2.457 pessoas possuem deficiência visual com grande dificuldade ou que não conseguem ver
de modo algum.
Atualmente, o Instituto Lucas Amoroso atende 89 famílias, sendo 178 assistidos diretamente
(pessoa com deficiência e cuidador), e 356 pessoas direta e indiretamente (pessoa com
deficiência e seus familiares), uma vez que está previsto o atendimento direto e indireto
(orientações, presença dos irmãos nos encontros, presença de todos os familiares nas festas
e eventos, entre outras atividades).
O ILA atende, preferencialmente residentes de Guaratinguetá, e excepcionalmente, alguns
casos de cidades vizinhas, baseando-se na gravidade do caso, da urgência no atendimento e
da escassez de serviços no município onde o sujeito reside.
O ILA é reconhecido como referência no atendimento e no tratamento das pessoas com
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deficiência em todo o Vale do Paraíba, procurado por cidades diversas além de
Guaratinguetá. Considerada referência para grandes centros da capital paulista como
Hospital São Paulo, Hospital Darcy Vargas, ABrELA (Associação Brasileira de Esclerose
Amiotrófica), entre outros.
Devido a qualidade do atendimento prestado, atualmente, concentram-se 98 pessoas na fila
de espera, crianças, adolescentes e adultos.

2.3 Nome do Serviço:
Serviço de Média Complexidade do Instituto Lucas Amoroso

2.4. Justificativa
O número de pessoas com algum tipo de deficiência é expressivo no município conforme
descrito no diagnóstico da realidade, mais de 7% da população apresenta algum tipo de
deficiência. O Instituto Lucas Amoroso apresenta qualificações e experiência relevante para
o trabalho com pessoas com deficiência e seus familiares, atua desde 2016, e tornou-se
referência para cidades vizinhas e centros hospitalares da capital.
O ILA participou do edital de credenciamento número 04/2017 da SMAS, e executou o
serviço proposto de 2018 a 2021, com plena transparência e eficácia. Contudo, o serviço
oferecido foi insuficiente para a demanda do Instituto e do município, atendendo apenas a
35 usuários.
Além disso, o Instituto é atuante em participação e controle social, compondo os diversos
conselhos municipais, comissões e comitês que articulam com as políticas públicas
multisetoriais em torno da pessoa com deficiência, alinhando junto às famílias a participação
conjunta. Familiares do Instituto são representantes no Conselho dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, e foram eleitos como delegados na conferência municipal dos direitos da criança
e do adolescente, sempre participantes das conferências municipais da assistência social e
junto às discussões no campo da inclusão com a secretaria da educação.
A experiência relevante do Instituto e de sua equipe é totalmente voltada para a pessoa com
deficiência, atualizando os conhecimentos através de cursos técnico científicos e
apresentação de trabalhos em eventos da área no Brasil e no exterior. O ILA procura
capacitar seus profissionais e oferecer um atendimento de ponta através do estudo e da
pesquisa.
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2.5 Tipo de Proteção
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiência e
seus familiares

2.6 Descrição do Serviço
Serviço de parceria com o município da Estância Turística de Guaratinguetá por intermédio
da Secretaria de Municipal de Assistência Social, mediante formalização do Termo de
Colaboração, para consecução de finalidades da formalização de interesse público e
recíproco que envolve a transparência de recursos financeiros a OSCs (organizações da
sociedade civil) mediante execução de serviços Proteção Social Especial de Média
Complexidade – Atendimento para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, no período de
01 de Abril de 2022 a 31 de dezembro de 2025, conforme condições estabelecidas no Edital
de Chamamento Público número 05/2021 e o Termo de referência. As atividades
estabelecidas a serem desenvolvidas deverão estar adequadas às políticas assistenciais do
município e as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, em especial, ao Plano Municipal de Assistência Social para os anos de vigência da
parceria.

2.7 Prazo de Execução do Plano de Trabalho
01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2025

2.8 Usuário / Público-alvo do serviço
O projeto pretende atender 35 (trinta e cinco) pessoas com deficiências e seus familiares,
considerando todas as faixas etárias, residentes em Guaratinguetá/SP.
Atualmente o serviço atende todas as faixas etárias, sendo o menor assistido com 10 meses
e o mais velho com 50 anos.
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IDADE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0-3

4a6

Faixa etária

Quantidade

0-3
4a6
6 a 12
13 a 18
acima de 18
Total

18
15
22
22
16
93

6 a 12

13 a 18

acima de 18

Total

Título do Gráfico

Feminino

Feminino
Masculino
Total

Masculino

Ttoal

31
62
93

O território de atendimento abrange toda a cidade de Guaratinguetá, tanto moradores de
zona rural como o Mato Seco, Motas, Engenho D’água e Machadinho, quanto aos bairros
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urbanos do município, desde a Vista Alegre, Clube dos 500, Jd Primavera, Vila Bela, Parque
do Sol, Beira Rio I e II, Jardim do Vale, Centro, Tamandaré, Santa Bárbara, Pedregulho, Vila
Molica, Parque São Francisco, Parque Santa Luzia, Parque Santa Clara, Jd França, Vila dos
comerciários I e II, Pingo de Ouro e Village Santana.
Como descrito anteriormente, atendemos preferencialmente residentes de Guaratinguetá,
e famílias com renda de até três salários-mínimos, mas há algumas excepcionalidades
quando da gravidade do caso, da urgência no atendimento e da escassez de serviços no
município onde o sujeito reside. Nestes casos, a família é acolhida, orientada e acompanhada
até que seja absorvida por outro serviço mais próximo de sua residência ou outro serviço
especializado para o tipo de demanda.
O quadro abaixo exemplifica o perfil socioeconômico dos assistidos, de acordo com o tipo
de benefício recebido:

Quantidade
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Benefícios

Quantidade

BPC
BF
Viva Leite
EDP
Pensão/Aposentadoria
Sem benefícios
Total

37
15
9
7
4
21
93
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O serviço pretende expandir os atendimentos oferecendo a oportunidade para aqueles que
se encontram na fila de espera. A fila de espera possui 98 pessoas com deficiência, sendo 77
sujeitos até 17 anos e 21 sujeitos acima de 18 anos, todos residentes em Guaratinguetá e
com diagnóstico confirmado com algum tipo de deficiência.

2.9 Objetivo geral
Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiências e seus familiares.

2.10 Objetivos específicos
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e
idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos
que contribuem para a intensificação da dependência;
- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de
Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho
e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não
somente cuidados de manutenção;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços
básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de
prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.
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2.11 METAS PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PROPOSTO
META 1
Tipo
Objetivos
específicos

Meta
Prazo
Estratégias
utilizadas

Meios de
verificação

De atendimento
1. Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares
2. Desenvolver ações especializadas para a superação das situações
violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da
dependência
3. Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária
4. Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida
5. Promover acessos a benefícios, programas de transferência de
renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas
públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos
Prestar atendimento a 35 usuários
mensal
 Acolhida
 Escuta qualificada
 Construção do Plano individual e familiar de atendimento
 Encaminhamentos para rede de serviços
 Visita domiciliar, se necessária
** a depender da situação da pandemia do COVID 19, estas estratégias
poderão ocorrer através de dispositivos eletrônicos, via chamadas de vídeo
ou contato telefônico (mensagem ou WhatsApp)
1. Lista de presença,
2. Fotos,
3. Prints de tela comprovando a imagem da chamada de vídeo, bem
como a imagem da conversa digitada,
4. Comprovante de visita externa a outros serviços,
5. Comprovante de encaminhamentos,
6. Questionário qualitativo aplicado em pelo menos 50% dos usuários
presencialmente ou via formulário Google.

Indicadores 50% de Frequência nos atendimentos
Avaliação qualitativa dos usuários mensal: no mínimo 80% de nota BOM ou
conceito acima
Impacto
social
esperado

Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social;
Identificação, interrupção e superação de situações violadoras de direitos;
Garantia de acesso à informação e direitos;
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada
de cuidados a PCD;
Melhoria da qualidade de vida;
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Inclusão social.

META 2
Tipo
Objetivos
específicos

De Capacitação
1. Atualizar os profissionais a respeito da demanda do serviço;
2. Qualificar os profissionais para a escuta e encaminhamento dos
casos do serviço;
3. Prestar atendimento de qualidade com instrumentos e técnicas
atualizadas;
4. Prestar atendimento de qualidade atualizado de acordo com as
legislações vigentes;
5. Promover a transdisciplinaridade no serviço.

Meta

Capacitar todos os profissionais envolvidos no serviço ao menos 1 vez ao
Mês

Prazo
Estratégias
utilizadas

Mensal
1. Reunião de equipe mensal para discussão do serviço e discussão
dos casos, quando possível com convidados de outros serviços ou
outras áreas de especialidade;
2. Participação, de ao menos um colaborador, em eventos científicos
da área de acordo com a oferta, à distância ou presencial, sob
formato de “lives”, conferências, cursos, congressos, “webnar”,
mensalmente.
Meios de
1. Lista de presença;
verificação
2. Fotos dos encontros presenciais e fotos da dinâmica ocorrendo à
distância;
3. Certificados, declarações.
Indicadores Frequência da reunião de equipe: 75% da equipe participante da reunião
mensal;
Frequência de participação em eventos externos: ao menos 1 colaborador
participar de uma capacitação externa por mês.
Impacto
Equipe com melhor compreensão, envolvimento e capacitação para
social
oferecer um trabalho atualizado e com qualidade.
esperado
Melhoria da qualidade de vida da PCD e seus familiares.
Inclusão social.
META 3
A meta 3 será revista ao final do primeiro ano pois pretende-se abrir um espaço de escuta,
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através do plano individual e familiar, para oferecermos novas modalidades de
convivência, de acordo com as demandas do grupo.
A depender da situação da pandemia do COVID 19, as estratégias poderão ocorrer através
de modelo presencial e/ou híbrido.

Tipo
Objetivos
específicos

De Convivência
1. Promover apoio às famílias na tarefa do cuidar, diminuindo a
sobrecarga de trabalho do cuidador;
2. Viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços
básicos;
3. Prevenir situações de sobrecarga e desgaste dos vínculos
provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados
permanentes;
4. Promover rede de apoio entre os familiares e cuidadores através de
oficinas de artesanato, costura, culinária, e rodas de conversas;
5. Proporcionar momentos de convivência para a valorização das
habilidades de cada um.

Meta

Participação e identificação dos familiares e assistidos em ao menos uma
oficina
Semanal

Prazo
Estratégias
utilizadas

Semanal:
1. Grupo de convivência de mães e cuidadores (GRUPO AFETOS):
com temas específicos (sugeridos pelas participantes)
2. Projeto Mulheres que criam: projeto de artesanato e costura
criativa. Participantes: mães, cuidadores e assistidos.
3. Roda de conversa (VER PARA CRER): roda de conversa com
temas variados e proposta de atividade cuidador/ assistido, de
acordo com cada faixa etária.

Meios de
verificação

1. Lista de presença
2. Fotos
3. Questionário qualitativo aplicado aos usuários presencialmente
ou via formulário Google mensalmente

Indicadores Participação: 50% de participação de familiares e assistidos
Avaliação qualitativa dos usuários mensal: com mínimo de 80% de nota
BOM ou conceito acima
Impacto
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação no
social
processo de fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e
esperado
comunitário, tais como: desenvolver a tomada de decisões, desenvolver
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novas habilidades sociais, culturais e artísticas; diminuição de conflitos
pessoais e/ou em grupo; realização de tarefas coletivas.
Redução da sobrecarga de stress do cuidador.
Inclusão social.
Melhoria da qualidade de vida familiar.

Tipo
Objetivos
específicos

De Convivência
1. Promover apoio às famílias na tarefa do cuidar, diminuindo a
sobrecarga de trabalho do cuidador;
2. Viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços
básicos;
3. Prevenir situações de sobrecarga e desgaste dos vínculos
provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados
permanentes;
4. Promover rede de apoio entre os familiares e cuidadores através de
oficinas de artesanato, costura, culinária, e rodas de conversas;
5. Proporcionar momentos de convivência para a valorização das
habilidades de cada um.

Meta
Prazo

Inclusão social desde o núcleo familiar
Mensal

Estratégias
utilizadas

Meios de
verificação



Oficina de culinária (COZINHANDO EM FAMÍLIA): oficina de
convivência entre assistidos e seus familiares e cuidadores, baseado
nas demandas das famílias, com atenção aos tópicos: taxa de
sobrepeso dos assistidos e seus familiares, economia doméstica,
seletividade alimentar e alergias alimentares.
 Projeto Inclusive nós: passeios, atividades e programas que
envolvam a díade cuidadores/PCD
1. Lista de presença
2. Fotos
3. Questionário qualitativo aplicado aos usuários presencialmente ou
via formulário Google mensalmente

Indicadores Frequência: 50% de participação de familiares e assistidos
Avaliação qualitativa dos usuários mensal: com mínimo de 80% de nota
BOM ou conceito acima
Impacto
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação no
social
processo de fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e
esperado
comunitário, tais como: desenvolver a tomada de decisões, desenvolver
novas habilidades sociais, culturais e artísticas; diminuição de conflitos
pessoais e/ou em grupo; realização de tarefas coletivas.
Redução da sobrecarga de stress do cuidador.
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Inclusão social.
Melhoria da qualidade de vida familiar.

META 4
Tipo
Objetivos
específicos

De Articulação com a Rede
1. Promover acessos a benefícios, programas e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do
Sistema de Garantia de Direitos;
2. Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e políticas
públicas levando informação atualizada e confirmando os direitos
das PCDs intersecretarias.

Meta
Prazo
Estratégias
utilizadas

Participação em ao menos 1 reunião mensal
Mensal
1. Participação em reuniões de conselho municipal
2. Participação em reuniões/ discussão de caso junto às secretarias e
demais órgãos do sistema de garantia de direitos

Meios de
verificação

1. Lista de presença (cópia ou foto);
2. Fotos dos encontros presenciais ou à distância;

Indicadores Frequência: 75% de representação do ILA mensalmente nas reuniões
agendadas
Impacto
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento
social
da atuação em rede.
esperado
Agilidade nos processos de referência e contrarreferência.
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.
Melhoria da qualidade de vida da PCD e seus familiares.
Inclusão social.
META 5
Tipo
Objetivos
específicos

De Participação e controle social
1. Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre
participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do
protagonismo dos usuários e seus familiares

Meta

Participação dos usuários nas reuniões bimestrais

Prazo
Estratégias

Bimestral
1. Participação nas conferências municipais dos diferentes setores de
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utilizadas

políticas públicas junto com as famílias
2. Reunião informativa e deliberativa de planejamento de ações com
os usuários e seus familiares.

Meios de
verificação

1. Lista de presença (cópia ou foto);
2. Fotos dos encontros presenciais ou à distância;

Indicadores Frequência: 50% de participação dos familiares e cuidadores na reunião
bimestral
Impacto
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.
social
Melhoria da qualidade de vida da PCD e seus familiares.
esperado
Inclusão social.

2.12 Formas de acesso ao serviço:
1. Demanda espontânea de membros da família e/ou comunidade;
2. Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas
públicas setoriais;
3. Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.
2.13. Unidade de execução: Unidade referenciada (OSC) e domicílio do usuário.
2.14. Nome do espaço físico: Instituto Lucas Amoroso
Endereço 1: Rua Alexandre Fleming, 72
Bairro: Jardim Ícaro
Telefone: 3133-5207
E-mail: institutolucasamoroso@gmail.com
Endereço 2: Rua João Hasmann, 189
Bairro: Bairro do Retiro/Pingo de Ouro
3. Descrição do espaço físico da unidade de execução:
Endereço 1:
QTº

DESCRIÇÃO ESPAÇO

01

Recepção

01

sala de grupo – sala 1

01

sala de atendimento individualizado (serviço social e psicologia) – sala 2
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01

sala da coordenação e assistência social – sala 3

01

sala de grupo – sala 4

02

Banheiros

01

área externa para atividades motoras dirigidas
Endereço 2 (previsão Abril de 2022)

QTº

DESCRIÇÃO ESPAÇO

01

Recepção/ sala de apoio – chalé 1

01

Sala de grupo – chalé 2

01

Parquinho

02

Banheiros

01

área externa para horta

3.1 Período de funcionamento:
Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 18h horas.
Segundo a Tipificação, o serviço deve funcionar de acordo com a necessidade, e
planejadas em conjunto das pessoas com deficiência e seus cuidadores e
familiares.

3.2 Equipamento público de referência:
CREAS: Rua Feijó, 153
CRAS: parque São Francisco (principalmente) - Estrada Vicinal Tancredo Neves –
s/nº – Pq S. Francisco I
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4. Metodologia e Cronograma das atividades:
Trabalho
social essencial
(Estratégias)

Atendimento

Dias da Semana
Atividades

Acolhida
Escuta qualificada
Encaminhamentos
Construção do plano
individual e familiar
Visita domiciliar

Capacitação

Convivência

Reunião de equipe

Período de Execução

Perio
Responsável
1º
di- D S T Q Q S S
cida
mês
de

Assistente
social
Assistente
social
Assistente
social
Assistente
social
Assistente
social
Equipe

Participação em
Equipe
eventos técnicos
científicos
Grupo de mães: AFETOS Assistente
social e
convidados
(de acordo
com o tema)
Projeto mulheres que Assistente
criam
social e
artesã
voluntária
Roda de conversa: Ver Assitente
para Crer
social

2º

3º

4º

5º

mês

mês

mês

mês

6º mês

7º mês

8º

9º

10º

11º

mês

mês

mês

mês

12º mês

Diária

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diária

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mensal

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mensal

x x x x x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mensal

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mensal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mensal

seman
al

seman
al

seman
al

x

X

x
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Oficina de culinária

Projeto inclusive nós

Articulação em
rede

Reunião de conselho

Participação e
controle social

Reunião coletiva

Assistente
social e
nutricionista
Assitente
social e
voluntários
Assistente
social e
equipe
Assistente
social e
equipe

mensal

x

mensal

x

x

mensal

x x

bimest
ral

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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5.Monitoramento e Avaliação
5.1. Do serviço
Objetivos específicos
- Promover a autonomia e a melhoria da
qualidade de vida de pessoas com
deficiência e idosas com dependência,
seus cuidadores e suas famílias;
- Desenvolver ações especializadas para a
superação das situações violadoras de
direitos que contribuem para a
intensificação da dependência;
- Prevenir o abrigamento e a segregação
dos usuários do serviço, assegurando o
direito à convivência familiar e
comunitária;
- Promover acessos a benefícios,
programas de transferência de renda e
outros serviços socioassistenciais, das
demais políticas públicas setoriais e do
Sistema de Garantia de Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de
cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho e utilizando meios de comunicar
e cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente cuidados de
manutenção;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar
o desenvolvimento do usuário e o acesso
a serviços básicos, tais como: bancos,
mercados, farmácias etc., conforme
necessidades;
- Prevenir situações de sobrecarga e
desgaste de vínculos provenientes da
relação de prestação/ demanda de
cuidados permanentes/prolongados.

Indicador

Periodicidade da
avaliação
Frequência Mensal
Avaliação
qualitativa
realizada
pelos
usuários
sobre o
serviço

Mensal
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3.2.

Forma de participação dos usuários:
Etapa
Escuta e formulação do plano
individual e familiar
Avaliação do serviço

Planejamento e avaliação do
serviço
Planejamentos das atividades
mensais de convivência
Planejamento dos temas e
trabalhos nas oficinas semanais

Forma de participação dos usuários
Colocação de demandas, sugestões e
críticas ao serviço
Avaliação qualitativa dos serviços
mensalmente via formulário Google com
apresentação dos resultados ao grupo
Pesquisa de opinião via caixinha de
sugestões, formulário de avaliação e
durante as oficinas
Pesquisa de opinião via caixinha de
sugestões, formulário de avaliação e
durante as oficinas
Pesquisa de opinião via caixinha de
sugestões, formulário de avaliação e
durante as oficinas

6. Articulação em rede
- Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial;
- Serviços de políticas públicas setoriais;
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos;
- Serviços, programas E projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

7. Recursos Humanos
Nº

Função

Carga
Horária

Regime Trabalhista

1

Psicólogo

8h

CLT

1

Motorista

44h

CLT

Sal+enc (13º
salário, FGTS –
17,5%) +1/3
férias
1.000,00 +
+175,50 +
333,33 =
1.508,83
2.075,00 +
363,12 + 691,66
= 3.129,78
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8. Recursos Físicos
O Instituto Lucas Amoroso utilizará para suas atividades dois espaços físicos, conforme
exemplificado no item 2.13.

9. Recursos Materiais
Número Especificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Computadores para uso dos assistidos
Tablets
Parquinho completo
Espaço psicomotricidade
Armário de brinquedos
Armário de livros infantis
Armário com itens diversos para pintura e artes
Bebedouro com água gelada e natural
Geladeira
Micro-ondas
Balança adaptada para PCD
Equipamento para consultório odontológico
Biblioteca de livros técnicos para os profissionais
Rolo para atividades mãe e bebê
Bola para atividades gerais
Trampolim
Trocador com banheira
Cadeira de alimentação para bebês
Cadeira postural de madeira
Mesas de trabalho coletivo com 10 cadeiras
Mesa de trabalho coletivo infantil com 6 cadeiras
Mesa de escritório
Fotocopiadora
Impressora
Computador de uso administrativo
Celular
Arquivos
Armários de arquivo geral
Cadeiras
Ar-condicionado
Ventilador

Quantidade
existente
4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
2
2
16
2
1
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ventilador de teto
Espelho fixo para bebês e crianças pequenas
Espelho fixo para crianças, jovens e adultos
liquidificador
Utensílios de cozinha variados
Filmadora
Aparelho de som portátil
Caixa de som com microfone
Instrumentos musicais

1
1
1
1
25
1
1
1
10

10. Recurso financeiro necessário à execução da parceria (mensal/anual)

CUSTEIO
DESCRIÇÃO
DESPESAS
COM
PESSOAL
Motorista
Psicólogo
Total

VALOR
MENSAL

VALOR ANUAL
(12 meses)

R$ 2.075,00
R$ 1.000,00
R$ 3.075,00

R$ 24.900,00
12.000,00
R$ 36.900,00

VALOR
MENSAL

VALOR ANUAL
(12 MESES)

DESCRIÇÃO
OUTRAS
DESPESAS
DE CUSTEIO
Combustível R$ 346,60
Total
R$ 346,60
TOTAL
R$ 3.421,60

R$ 4.159,20
R$ 4.159,20
41.059,20
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Instituto Lucas Amoroso - ILA
11. Cronograma de desembolso 2022 – 2025
11. 1 Previsões mensais de desembolso para 2022
CUSTEIO
RH
OUTRAS
DESPESAS DE
CUSTEIO
TOTAL GERAL

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$
3.075,00

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$ 346,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

R$
3.421,60

DEZ
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total

R$
R$ 27.675,00
3.075,00
R$ 346,60

R$ 3.119,40

R$
R$ 30.794,40
3.421,60

Instituto Lucas Amoroso - ILA
12. Plano de aplicação dos recursos da parceria
Os recursos serão utilizados, de acordo com a disponibilidade financeira, com as
seguintes despesas:
RH
Coordenador, Assistente Social, Motorista, Faxineiro, Psicólogo,
FGTS, INSS.
Materiais de
Combustível: diesel, óleos lubrificantes, entre outros;
custeio

Guaratinguetá, 09 de março de 2022.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral
CPF 070.847.298-28

Andréa F.R. Lauermann
Coordenadora
CRESS: 548387

Kátia Rose Ap. da S. Campos Benedicto
Assistente Social
CRESS: 66622
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