
PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Número do PT: 10.302.0930.6273.0000
Órgão/Entidade: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRANCA
CNPJ: 45.316.338/0001-95
Endereço: Av: Dom Pedro I, 1871
Município: Franca CEP: 14409170
Telefone: 16 3712-9700
Email:apae@apaefranca.org.br
CPF Nome Responsável Função Cargo Email

073.060.618-01 Toni Salloum Filho Vice-Presidente diretoria@tonisalloum.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO 

Banco: Brasil Agência: 6520-X Número: 501.229-5
Praça de Pagamento: Franca
Gestor do Convênio:
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do 
recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Missão da Instituição: Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de 
serviços, apoio a família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de 
uma sociedade justa e solidária.
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Histórico da Instituição:  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. 
Possui cadastro ativo no CNES nº 2035901. Foi habilitada como CER II através da Portaria nº1. 027 de 08 de out. de 
2014, para atender a deficiência intelectual e física. Oferta atendimento especializado, 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, e todos 
os serviços são destinados aos usuários do SUS. Em janeiro do presente ano, a instituição completou 50 anos de 
prestação de serviços, consolidando dessa forma seu legado histórico no pioneirismo no atendimento a pessoa com 
deficiência.

Neste contexto, observamos que grande parte das famílias de pessoas com deficiência vivem em situação de vulnerabilidade social 

e são usuários potenciais dos serviços e projetos de proteção social, exigindo assim estratégias de trabalho que busquem a 

articulação com a rede socioassistencial pública e privada do Município.

A instituição está localizada na região norte da cidade, atendendo pacientes com deficiência de todas as regiões do município. 

Pesquisas internas apontam que uma das maiores dificuldades da pessoa com deficiência, que possuem deficiência múltipla refere-

se ao transporte e locomoção, dessa maneira muitas famílias interrompem o atendimento em razão da dificuldade do transporte até a 

instituição.

Embora a cidade conte com boa parte de sua frota de transporte público adaptada para pessoas com dificuldade de locomoção, 

possua vans adaptadas, ainda não é suficiente para atender toda demanda, não raro famílias com membros com mais 

dificuldade de locomoção, residentes em bairros distantes são as mais prejudicadas na inserção de serviços da política 

de saúde.

Neste contexto é que apresentamos o projeto de aquisição de veículo para transporte de usuários dos serviços oferecidos pela 

instituição na área da saúde, como forma de favorecer o processo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência nesse 

serviço, contribuindo para a regularidade nos atendimentos, repercutindo na melhoria de sua qualidade de vida, inclusão social, 

prevenção dos agravos das deficiências. 

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Objeto: Aquisição de veículo tipo van

com 17 lugares, destinada ao atendimento dos pacientes atendidos nos serviços de saúde da instituição.
Objetivo: Favorecer o acesso da pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, usuárias de cadeiras de 
rodas aos serviços de habilitação e reabilitação de saúde na perspectiva de garantia dos direitos, e dessa forma visa 
também reduzir o índice de absenteísmo dos atendimentos de saúde.
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Justificativa: O atendimento ambulatorial da APAE Franca consiste na habilitação e reabilitação da pessoa com 
deficiência intelectual, múltipla e física sendo referenciada, na RRAS atendendo com fluxo definido entre a Secretaria 
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Conta atualmente com equipe multiprofissional especifica e 
exclusiva para os serviços da área da saúde. Realiza atendimento através do Centro Especializado em Reabilitação 
(CER II) e no Serviço de Assistência à Saúde da pessoa com deficiência, em complementação as disponibilidades 
ofertadas pelo município de Franca/SP. Atendeu em ambos os serviços, no ano de 2019, uma média de 954 pessoas 
com deficiência por mês na área da saúde, que resultou na realização de 7.058 procedimentos/mês (média). Os 
serviços supracitados possuem atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço 
social, odontologia e atendimento médico nas áreas da neurologia, neurologia infantil, fisiatria, psiquiatria, além dos 
profissionais de apoio necessários na manutenção dos serviços ofertados. A Portaria nº 1.060 de 05 de junho de 2002 
instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência que tem como objetivo a reabilitação da pessoa com 
deficiência, trata da proteção a sua saúde e a prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, 
para essas ações prevê o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas entre os setores da sociedade e a 
participação da sociedade. Considerando que a Lei Brasileira de Inclusão retrata que a política de saúde deve 
promover atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade e que a questão da 
mobilidade da pessoa com deficiência possui entraves relacionados aos obstáculos e barreiras ao acesso de seus 
direitos, a APAE Franca propõe a aquisição de um transporte tipo van para favorecer a locomoção dos seus pacientes 
no serviço de saúde.
Local: Franca
Observações: O município de Franca (SP) está localizado na região nordeste do Estado de São Paulo e sedia a 14ª 
região Administrativa do Estado. De acordo com o IBGE (2019), foi estimada uma população de 353.187 habitantes. 
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.

METAS A SEREM ATINGIDAS 

Metas Quantitativas 

Ações para Alcance: Transportar os usuários mantendo a regularidade nos atendimentos terapêuticos e os apoios 
em situações especificas para atendimentos médicos, odontológicos e procedimentos de enfermagem.
Situação Atual: Atualmente a instituição conta com uma média de 960 atendidos/mês, entre consultas médicas e 
atendimentos multidisciplinares, desse universo, 80 pacientes utilizam o transporte da APAE. Devido as intercorrências 

com o transporte, há um absenteísmo de 45 %, totalizando uma perda de 36 atendidos/mês.

Situação Pretendida: Diminuir o absenteísmo em 90% em razão da falta de transporte, ou seja, 32 perdas de 
atendidos/mês realizados pela equipe multidisciplinar.
Indicador de Resultado: Consolidar através de relatório mensal o quantitativo das perdas dos atendimentos 
relacionadas a falta de transporte.

Metas Qualitativas 

Ações para Alcance: Realizar 01 revisão que é prevista pelo fabricante durante a vigência do convênio.
Situação Atual: O veículo utilizado pelo serviço de saúde apresenta desgaste mecânico, em razão do tempo de uso, 
necessitando de manutenção com frequência, prejudicando a regularidade dos atendimentos dos pacientes que 
utilizam o transporte da instituição.
Situação Pretendida: Ofertar aos pacientes atendidos o transporte regular, de forma segura e adequada. 

Indicador de Resultado: Apresentar as notas fiscais da revisão realizada. 
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ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO 

Ordem Etapa Duração Descrição

1
Cotação do veículo nas 
concessionárias

30 Processo de cotação do veículo em três concessionárias

2 Aquisição do veiculo 60
Processo de aquisição e recebimento do veículo de acordo 
com o prazo estabelecido pela concessionária.

3 Prestação de contas 30
Apresentar a prestação de contas referente a aquisição da 
Van

n

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Ordem Natureza
Tipo 
Objeto

Aplicação Proponente % Concedente %

1 equipamento veículo
Transporte de pacientes 
do serviço de saúde

85.800,00 46,18 100.000,00 53,82

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

OBJETO:
Aquisição de veículo tipo van

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do 
convênio.
FINAL: 31/12/2020

DATA BASE
10/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECURSOS ESTADUAL 100.000,00

RECURSOS PRÓPRIO 85.800,00

VALOR CONVÊNIO 100.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO 

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste e recebimento do recurso.

Término: 31/12/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF Nome da Pessoa Função Cargo Email
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180.857.148-76
Viviane Cristina 
Silva Vaz Ribeiro

Coordenadora de projetos 
sociais

projetos@apaefranca.org.br

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 

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Franca, 02 de Dezembro de 2020

TONI SALLOUM FILHO 
Gestor Entidade

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRANCA 

LUCY LENE JOAZEIRO 
Diretor Técnico de Saúde III

DIRETORIADODRSVIII-FRANCA-CRS/DRS8 

WILSON ROBERTO DE LIMA 
Coordenador

CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR 

JEANCARLO GORINCHTEYN 
Secretário de Saúde

Gabinete do Secretário 

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRANCA

Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA
Assinado com senha por: LUCY LENE JOAZEIRO
Assinado com senha por: TONI SALLOUM FILHO
Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN
Documento N°: 109489A0123874 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/109489A0123874
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