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RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO

CPF Reg.Profissional Nome da Pessoa Função Cargo Email

195.264.239-68  AGENOR GADO Autoridade Beneficiário PRESIDENTE apae@apaefranca.org.br

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO

Histórico da Instituição 
A cidade de Franca está localizada na região nordeste do estado de São Paulo, é sede da 14ª Região Administrativa, está classificada entre as dez maiores cidades do Estado

de São Paulo. Segundo o censo do IBGE / 2010, a cidade possui uma população estimada de 333.405 habitantes (SEADE 2016). Franca pertence a RRAS 13 e compõe os 10

(dez) municípios da região três colinas. A rede de atenção regionalizada qualifica o atendimento de saúde à população dos municípios de médio e pequeno porte, especialmente

no campo da atenção especializada às pessoas com deficiência, onde a APAE de Franca/SP é a única entidade que oferta atendimento multiprofissional nas áreas da saúde,

educação e assistência social. A APAE de Franca é uma entidade beneficente de assistência social, que atua na habilitação e reabilitação da Pessoa com deficiência, bem como

na Defesa e Garantia de Direitos de seu público alvo. De acordo com seu estatuto social, tem por missão “promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,

orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”.

Sua atuação visa promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, prevenir o preconceito e a exclusão numa interface com as principais políticas públicas. A APAE de

Franca está cadastrada no CNES sob o nº 2035901. Oferta atendimento especializado, através do Centro Especializado em Reabilitação e do Serviços de Assistência à Saúde,

em complementação as disponibilidades do Município de Franca, destinado na íntegra aos usuários do SUS, visando a reabilitação clínica funcional, melhoria da qualidade de

vida, ampliação das potencialidades laborais e independência nas atividades de vida diária, contribuindo para sua inclusão social, bem como na prevenção as deficiências. O

atendimento na área da saúde está composto pelo Serviço de Atenção a Saúde e o Centro Especializado em Reabilitação, destinados 100% aos usuários do Sistema Único de

Saúde (SUS), gratuitos, sem discriminação de qualquer natureza, com foco na manutenção da qualidade de vida das pessoas com deficiência atendidas, com apoio e orientação

as famílias.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto
reforma do ambulatório e Centro Especializado em Reabilitação, Neste contexto o projeto ora apresentado visa : A) troca do piso do ambulatório e dependências do Centro

Especializado em Reabilitação, atualmente piso vinílico, para piso cerâmico, considerando que o mesmo está danificado, soltando tiras e com risco de quedas, dificultando ainda a

higienização do mesmo, com uma metragem prevista com rodapé de 805m² e 243m² respectivamente; B) pintura interna e externa do ambulatório e Centro Especializado em

Reabilitação, bem como janelas, portas, laje teto, entre outros, considerando a necessidade de manutenções periódicas visando a conservação. Estes blocos possuem

atualmente 818,59m² e 270,37² respectivamente

Objetivo
O presente projeto será com a finalidade de realizar reformas da infraestrutura física da entidade, especificamente no bloco do ambulatório e Centro Especializado em

Reabilitação, com pintura e troca de piso que está danificado.

Justificativa
Na manutenção dos serviços conta com parcerias do poder público e sociedade civil, porém os recursos arrecadados têm se mostrado insuficientes frente as despesas

decorrentes da manutenção dos serviços ofertados. O apoio de emendas parlamentares são significativas, pois a entidade direciona os recursos das parcerias públicas, bem

como a contrapartida para o pagamento de profissionais, considerando ser a maior despesa e o recurso das emendas são aplicados em despesas de custeio e melhoria da

infraestrutura da entidade

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa Descrição Indicador de Alcance Resultado Pretendido

Manter o atendimento aos 921
pacientes/mês da APAE de Franca.

Continuar prestando atendimento aos
921 pacientes dessa Instituição, porém
com melhorias nas instalações ,
reformando o ambulatório e o Centro
Especializado em Reabilitação.

Nº de pacientes atendidos

Acomodar de forma adequada e salubre os
pacientes e profissionais de Saúde,
proporcionando uma melhor ambiência no
pavilhão em que se localiza o ambulatório e o
Centro Especializado de Reabilitação.

Meta Qualitativa Descrição Indicador de Alcance Resultado Pretendido

Pesquisa de satisfação dos usuários
Atingir 80% na pesquisa de satisfação com os
familiares/responsáveis dos pacientes quanto a melhoria na
ambiência e qualidade dos serviços ofertados.

Número de usuários com satisfação
bom/ótimo/nº total de usuários
pesquisados X 100.

80% de satisfação dos
usuários quanto a
qualidade da ambiência.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem Etapa Duração Proponente % Concedente % Etapa %

   0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00

1 cotação da prestação de serviços 30       

2 Contratação de Mão de Obra 0 0,00  60.000,00 40,00 60.000,00 40,00

3 Cotação dos materiais 30       

4 Aquisição dos materiais 0 0,00  90.000,00 60,00 90.000,00 60,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente % Aplicado %

1 CUSTEIO CUSTEIO Prestação de Serviços 0,00 0,00 60.000,00 40,00 60.000,00 40,00

2 CUSTEIO CUSTEIO
Aquisição dos materiais para
reforma

0,00 0,00 90.000,00 60,00 90.000,00 60,00
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    0,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela Valor % Proponente % Concedente % Total Desembolso

 150.000,00 100,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00

1 150.000,00 100,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início:  A partir da data de assinatura do Ajuste

Duração: 11 meses.

Término: 31/12/2018

DECLARAÇÃO

 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito
em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

 

ASSINATURAS DIGITAIS

Data Assinatura CPF Nome da Pessoa Entidade Cargo

25/06/2018 029.139.048-07 Eloiso Vieira Assunção Filho CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Coordenador de
Gabinete

25/06/2018 195.264.239-68 AGENOR GADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA PRESIDENTE

25/06/2018 348.967.088-49 MARCO ANTONIO ZAGO SES/GABINETE - Gabinete do Secretário
Secretário de Estado
da Saúde

 

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI-SES/SP.
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