Anexo V
PROPOSTA TÉCNICA BIENAL DE PROGRAMA DE AÇÃO
Formulário “P”
1 – Dados da Entidade
Nome:
Associação de Amigos do Autista – AMA-RP

Registro da Entidade
R- 009
/2019-2020

CNPJ:
Inscrição Municipal (se houver):
57.715.989/0001-37
464830-1
Endereço:
Rua Nélio Guimarães, 184
Bairro:
Cidade:
Alto da Boa Vista
Ribeirão Preto
Situação do Imóvel:
☐ Próprio
DDD/Telefones
(16) 3623-4905
E-mail e site:
ama.rp@convex.com.br

☒ Alugado

Data de Fundação:
14/04/1988

UF
SP

CEP:
14.025-290

☐ Cedido/Comodato

2 – Programa de Ação
Nome do Programa de Ação:
Construindo Cidadania

Responsável pelo Programa de Ação/Formação/Inscrição Profissional:
Gabriel Victor da Silva Steffens / Direito / OAB/SP 360.224
Cargo:
Consultor Jurídico e de Projetos de Captação de Recursos
Endereço do(s) local(is) de execução das atividades:
Avenida 1º de Maio nº. 1.400

3 - Área de Atuação, Regime e Execução da Ação
Área (s) de Atuação da Entidade:
X Assistência Social
Esporte e Lazer
Cultura
X Saúde
X Educação
Outros: _______
Programas e Regimes da Entidade:
X PROTEÇÃO
SOCIOEDUCATIVO
X Orientação e Apoio Sociofamiliar

Prestação de Serviços à Comunidade

X Apoio Socioeducativo em Meio Aberto

Liberdade Assistida

Colocação Familiar
Acolhimento Institucional ou Familiar
Ação Executada:
X

ATENDIMENTO DIRETO

Semiliberdade
Internação

ATENDIMENTO INDIRETO
Assessoramento
Defesa e Garantia de Direitos

4 – Oferta e Acesso de Vagas do Programa
Formas de oferta
das ações aos
usuários do
programa

Formas de acesso

X

Atendimento 100% gratuito a todos os usuários
Atendimento com custo simbólico (especificar)
Outro. Qual?

X
X
X

Busca ativa
Busca Espontânea
Encaminhamento da Rede de Atendimento Socioassistencial e Setorial
Requisição Judicial
Outra. Qual?

5 – Cadastro e Controle de Usuários
x
x
x
x
x

Mantém prontuário de cada usuário
Mantém ficha de acompanhamento
Controle de Frequência
Diário de Bordo
Relatórios Técnicos Informativos e Conclusivos
Outros. Qual(is)?

6 – Apresentação do Programa de Ação
A AMA-RP atende Ribeirão Preto oferecendo atendimento interdisciplinar especializado e de qualidade,
gratuito a esta população e com programas voltados principalmente para o desenvolvimento de autonomia,
habilitação e integração das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, além de orientar os pais destes
usuários, beneficiando atualmente cerca de 350 pessoas/ano sendo elas: usuários, famílias destes usuários,
diagnósticos e avaliações, bem como oferece cursos e treinamentos na área, de acordo com a demanda.
É importante para nossos usuários e familiares, investirmos sempre na melhoria da qualidade do
atendimento que já vem sendo feito, bem como criarmos condições para ampliar o número de atendimentos,
uma vez que é grande a demanda, e vários objetivos na sua maioria têm sido alcançados com sucesso.
Considerando-se que atualmente a entidade tem gastos de grande monta com aluguel, que as dependências
que utiliza é de uma casa residencial adaptada, e que a prefeitura cedeu no ano de 1995 (hum mil
novecentos e noventa e cinco) um terreno para a sede, a entidade desenvolve o presente projeto
denominado “Construindo Cidadania” para a construção do prédio próprio visando sempre:
- Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista, em seus ciclos
de vida, crianças, adolescentes e já adultos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
- Assegurar à pessoa com transtorno do espectro autista a garantia do direito a acessibilidade física,
intelectual e social;
- Criar, instalar e regularizar o ensino com desenvolvimento de programas específicos para crianças e
adolescentes com deficiência intelectual e múltipla da nossa comunidade bem como das cidades vizinhas;
- Efetuar a ampliação das parcerias com a Pessoa física, Jurídica, Órgãos públicos e demais setores da
comunidade local e regional para garantir a sustentabilidade no desenvolvimento das atividades cotidianas
do Movimento AMA no município de Ribeirão Preto e cidades vizinhas também atendidas pela associação.
- Dar continuidade ao atendimento clínico, prestando nos limites de sua capacidade, atendimento
especializado nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e
atendimento de saúde a pessoa com transtorno do espectro autista e seus familiares;

7 – Justificativa do Programa de Ação
O trabalho da AMA-RP visa a educação especial para pessoas com transtornos do Espectro Autista.
A AMA-RP atende atualmente 99 (noventa e nove) alunos, divididos em dois períodos, manha e tarde, com
faixa etária entre 3 e 38 anos, na sua grande maioria de famílias de baixa renda, e oferece um trabalho
voltado para a autonomia, educação e integração social dos mesmos, com isso melhorando a dinâmica
familiar.
Além do atendimento educacional e terapêutico a AMA-RP desenvolve também trabalhos na oficina
terapêutica artesanal com os usuários e suas famílias.
São realizadas semanalmente avaliações diagnósticas de pessoas com suspeitas de transtornos do espectro
autista, por um Medico psiquiatra.
Ocorre que, conforme já esboçado, o local utilizado pela entidade é improvisado porque trata-se de uma
casa alugada em que os cômodos foram adaptados para possibilitarem os atendimentos realizados.
Ora, a AMA é uma associação comunitária, sem fins lucrativos, filantrópica, beneficente de serviços
educacional, de saúde e de assistência social, sendo que para o desenvolvimento de seus objetivos carece
sempre atualizar-se de demandas sociais para investimentos na manutenção de suas dependências, que

existe de forma exclusiva para atender aos seus fins – promoção dos direitos humanos prestando serviços
às pessoas com transtorno do espectro autista. E mais, qualquer resultado operacional tem destinação
pública, direcionando-se à prestação de serviços à população-alvo da sua ação.
Mas, devido ao espaço físico da entidade, a mesma deve quantificar o número de vagas existentes em
decorrência da parte estrutural, esclarecendo-se que por se tratar de atendimento especializado, o número
de professores é diferenciado, não havendo possibilidade de remanejamento, contando hoje com uma lista
de espera de mais de 30 (trinta) pessoas que também almejam o atendimento educacional especializado
que a entidade oferece.
Os trabalhos desenvolvidos são com duração indeterminada, situada atualmente na Rua Nélio Guimarães
nº. 184, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com o terreno cedido pela Prefeitura
Municipal desde o ano de 1995 (hum mil novecentos e noventa e cinco) que, por falta de verba, não
consegue construir.
Desde sua criação, vem desenvolvendo trabalhos na área educacional, de saúde e da assistência social.
Temos como dever estatutário, pessoas com transtorno do espectro autista, advindas de grupos
desfavorecidos financeiramente, com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, sensoriais
diferenciadas. São cidadãos com possibilidades de aprendizagem que demandam um ato pedagógico
diferenciado dos demais, exigindo uma postura intelectual que motive o princípio elementar educativo tendo
como veículo a manipulação de materiais pedagógicos diferenciados, metodologias específicas e
profissionais qualificados.
Estes frequentam a AMA, em períodos diários de quatro horas, garantindo um serviço multidisciplinar aos
alunos com transtorno do espectro autista oferecendo atividades que complementem o currículo escolar no
contraturno e também podem prosseguir no papel de escola especial para alunos com comprometimentos ou
para aqueles cujos pais optem pelo ensino institucionalizado existindo convênios próprios para este fim,
respeitando-se a fila de espera existente, pois, devido à falta de espaço físico impossibilita o imediatismo da
matrícula.
Veja-se que a AMA não possui sede própria, mas foi cedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto,
mediante Lei Complementar nº. 440 de 25 de abril de 1995, de concessão de direito real de uso, uma área
de terreno com 2.000,53 m², situado na Avenida 1º de Maio nº. 1.400, onde instalará a Nova Sede da AMA
de Ribeirão Preto, em que será a sede própria.
Frisa-se que hoje, funciona em um prédio alugado e está com sua lotação no limite. Este, não possui um
espaço físico adequado para atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, pois faltam-lhes
acessibilidade (diante dos improvisos); área para a prática de recreação, esporte e outras atividades
pedagógicas e lúdicas que requeiram maior espaço físico; área para o desenvolvimento do Programa
Complementar e Serviço de Apoio na área da Educação e do trabalho com atividades específicas que
demandam espaço: sala de recursos, culinária, reciclagem, cartonagem, jardinagem e outras; banheiro:
masculino, feminino e social; área para refeitório e depósito; salas de aulas espaçosas que facilitem a
locomoção;
Esse trabalho é bem oneroso para a Associação, que busca encontrar meios que auxilie na manutenção do
atendimento a esses usuários, mobilizando também a opinião publica e a comunidade, que se disponha a
contribuir para a efetividade desse trabalho.

8 – Detalhamento do Programa
A proposta dessas atividades visa minimizar os níveis de dependência e proporcionar a integração social do
usuário (auto cuidado)
Atividade de vida instrumental ou pratica (lavar louça, lavar roupa, fazer compras, entre outras)
Através de suporte interdisciplinar estimular a interação social do usuário com o meio e com o outro
Atendimento Pedagógico Especializado
Os profissionais envolvidos nesses atendimentos são Pedagogos, Coordenador Pedagógico, Monitores,
Psicólogo, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e Educadora Física.
Em todo trabalho onde se atende pessoas com TEA, é muito importante atender também seus familiares,
uma vez que o transtorno Autista exerce influência acentuada nos familiares, acarretando um estresse
parental muito mais significativo quando comparado com os de famílias que tem filhos em idade infantil com
outras patologias.
O trabalho institucional de atendimento em grupo a esses pais tem se revelado muito significativo, e para
muitos pais, o que se verifica é um abandono do sentimento de culpa, da indignação diante do diagnóstico,
da desorientação, da frustração pelas dificuldades dos filhos, da sensação de fracasso, da tensão física e
psicológica; passando assim a ter uma conduta na qual se responsabilizam por seus filhos, afinal, as famílias
tem que reconhecê-los, trabalhá-los e recompensá-los.
E isso será possibilitado através da construção da sede própria em que trará dependências próprias e
específicas a ser construída dentro de um projeto arquitetônico já elaborado pelos responsáveis técnicos..

9 – Objetivos do Programa de Ação
Objetivo Geral: Construção da sede no terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
ampliando o número de atendimento na AMA-RP após a construção da escola construindo-a, nos
moldes do programa de acessibilidade do Plano Nacional de Direitos Humanos; Garantia de
Direitos.

10 – Área de Abrangência do Programa de Ação
O município de Ribeirão Preto/SP.

11 – Público Alvo do Programa de Ação
11.1 – Caracterização do Público Alvo do Programa de Ação
Serão atendidas crianças e adolescentes de ambos os sexos, do município de Ribeirão Preto, numa faixa
etária de 3 a 15 anos. Na sua grande maioria nossos usuários possuem baixo poder aquisitivo, e cultural.

11.2 – Capacidade de Atendimento do Programa de Ação
Capacidade de Atendimento: Com a construção passarão a ser 150 atendidos.
Número Total de Atendidos: Hoje na sede alugada são atendidos 99 (noventa e nove) alunos.
11.3 – Critérios de Seleção para Inclusão de Usuários no Programa
Ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista

11.4 – Formas de Participação dos Usuários
Descrever resultados da participação dos usuários deste Programa de Ação na elaboração dos critérios, na definição das
prioridades, no desenvolvimento do trabalho, e na avaliação da qualidade dos serviços prestados, demonstrando as
estratégias que foram utilizadas em todas as etapas: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.

12 – Atendimento
12.1 – Período de Atendimento
☐

Integral (Manhã, Tarde e/ou Noite)

☒

Meio Período (Manhã ou Tarde ou Noite)

☐

Eventual (Turnos e periodicidades alternados)

12.2 – Periodicidade
Quantas vezes por semana: A depender do cronograma da obra
Dias da semana: Segunda a sexta
Horário:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Aumentar em 50% o
número de atendimentos
à pessoas com
Transtorno do Espectro
Autista.

METAS
Início e término da
construção, aumentando o
número de atendimentos de
crianças e jovens com
Transtorno do Espectro
Autista.

13 – Monitoramento e Avaliação
INSTRUMENTO DE
INDICADORES
REGISTRO/FORMA DE
COLETA DE DADOS
Construir para manter
e ampliar a prestação
de atendimento
gratuito educacional,
assistencial e
terapêutico para
pessoas com
Transtorno do
Espectro Autista de
Ribeirão Preto.

Quantificar o número de
matrículas realizadas durante
o ano letivo.

PROCESSO DE
AVALIAÇÃO
(Forma e periodicidade)
O processo de avaliação
ocorrerá em cada etapa
descrita no plano de
construção, conforme ainda
será trazido neste projeto,
conferindo-se os serviços
executados com o
detalhamento da construção

14 - ATIVIDADES
PERIODICIDADE
ATIVIDADES*
*devem estar relacionadas com
os objetivos específicos

DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

- Projeto arquitetônico e aprovação órgãos
públicos (exceto taxas);
1
–
PROJETOS
E - Sondagem do terreno;
APROVAÇÕES
- Projeto concreto armado;
- Projeto instalações hidráulica e aprovação
bombeiro (exceto taxas).
- Cópias de projetos;
- Equipamentos de segurança EPI (luvas, bota,
etc.);
2
–
SERVIÇOS
- Ligação de energia e instalações provisórias
PRELIMINARES
para obra;
- Ligação de água/esgoto e instalações
provisórias para obra;
- Remoção de material orgânico;
- Nivelamento e compactação do terreno;
3 – TERRAPLANAGEM
- Mão-de-obra de pedreiro (nivelamento e acerto
manual);
- Gabaritos para locação (madeiramento);
4 – LOCAÇÃO DA OBRA
- Mão-de-obra pedreiro/carpinteiro;
- Topógrafo
- Estaca escavada diam. 25cm;
- Concreto fck = 15Mpa;
- Aço CA 50/60;
5 – ESTAQUEAMENTO
- Espalhamento de terra;
- Mão-de-obra armador;
- Mão-de-obra pedreiro (lançamento concreto)

(DIÁRIA, SEMANAL,
QUINZENAL, MENSAL)

CICLO DE
ATENDIMENTO EM
MESES
(NO MÁXIMO 24 MESES)

SEMANAL
2 (dois) meses

SEMANAL

1 (um) mês

SEMANAL
1 (um) mês
SEMANAL
1 (um) mês
SEMANAL
2 (dois) meses

- Blocos;
- Escavação manual;
- Apiloamento de valas;
- Lastro de brita;
- Forma convencional;
- Concreto fck = 18 Mpa;
6 – FUNDAÇÕES
- Aço CA 50/60;
- Mão-de-obra carpinteiro;
- Mão-de-obra armador;
- Mão-de-obra pedreiro;
- Baldrames;
- Bota fora de terra excedente;
- Colunas;
- Forma convencional;
- Aço CA 50/60;
- Locação de vibrador de imersão;
- Locação de andaime;
7 – ESTRUTURA DE - Mão-de-obra armador;
CONCRETO ARMADO
- Mão-de-obra pedreiro;
- Vigas e vergas;
- Concreto fck = 18 Mpa;
- Mão-de-obra carpinteiro;
- Laje pré-moldada de forro;
- Concreto fck = 18 Mpa bombeado capa da laje;
- Estacas;
- Estaca escavada diam 25 cm;
- Concreto fck = 15MPa;
- Aço CA 50/60;
8 – MURO DE DIVISA
- Espalhamento de terra;
- Baldrames;
- Escavação manual;
- Apiloamento de valas;
- Lastro de brita;

SEMANAL

3 (três) meses

SEMANAL

8 (oito) meses

SEMANAL

3 (três) meses

- Concreto fck = 18MPa;
- Bota fora de terra excedente;
Mão-de-obra armador;
- Colunas;
- Forma convencional (com reaproveitamento);
- Concreto fck = 18MPa (colunas);
- Alvenarias;
- Bloco cerâmico 9x19x19cm;
- Argamassa de assentamento;
- Chapisco traço 1:3 com aditivo (bianco);
- Revestimento argamassa mista = reboco;
- Mão-de-obra pedreiro;
- Escavação manual;
- Escavação mecânica;
- Apiloamento de valas;
- Bota fora de terre excedente;
- Espalhamento de terra;
- Estrutura de concreto;
- Estaca escavada diam 25 cm;
- Bloco de cimento 19x19x39cm (cheiros
concreto);
9 – PISCINA E LAVA-PÉ - Forma convencional (com reaproveitamento);
(REVESTIDA
COM - Concreto fck = 18 MPa;
AZULEJO)
- Aço CA 50/60;
- Mão-de-obra pedreiro;
- Impermeabilização;
- Chapisco traço 1:3 com aditivo (bianco);
- Cimentado de regularização (antes e após
manta);
- Manta asfáltica 4mm;
- Equipamentos e instalações hidráulicas;
- Filtro, moto-bomba e dispositivos de aspiração e
retorno;

SEMANAL

10 (dez) meses

- Tubulações, conexões e registros;
- Escada tubular em alumínio;
- Mão-de-obra encanador;
- Revestimento;
- Azulejo 20x20cm para piscina;
- Argamassa de assentamento AC II;
- Rejunte flexível;
- Piso antiderrapante de borda;
- Piso pedra mineira 15x30cm;
- Bloco cerâmico 9 furos;
- Argamassa de assentamento;
10 – ALVENARIAS
- Mão-de-obra pedreiros assentamento de
alvenaria;
- Locação de andaimes;
- Regularização com argamassa cimento;
11 – IMPERMEABILIZAÇÃO
- Pintura polímeros de cimento;
- Mão-de-obra pedreiro;
- Estrutura metálica para cobertura (apoio, terça,
paraf.);
- Telha fibro cimento ondulada Gmm;
12 – COBERTURA
- Rufo de encosto e coroamento corte 20cm–ch
26;
- Calhas cocho corte 60cm – ch 26;
- Passeio público e estacionamento;
- Lastro de brita h=10cm;
- Concreto fck = 18MPa
- Mão-de-obra lançamento e desempeno do
13 – PISO (INCLUSIVE concreto;
PASSEIO EXTERNO)
- Concreto fck = 18MPa contrapiso;
- Mão-de-obra lançamento e desempeno do
concreto;
- Piso cerâmico 40x40cm PI-V;
- Mão-de-obra assentamento pisos;

SEMANAL

8 (oito) meses
SEMANAL
2 (dois) meses
SEMANAL
4 (quatro) meses

SEMANAL

6 (seis) meses

14 – REVESTIMENTO

15 – ESQUADRIAS DE
FERRO

16 – ESQUADRIAS DE
MADEIRA

17
–
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS / ALARME /
LÓGICA / TELEFONIA

- Locação de andaime;
- Chapisco traço 1:3 com aditivo (bianco);
- Argamassa de revestimento (massa única);
- Azulejo branco extra 20x20 (assentado e
rejuntado);
- Mão-de-obra pedreiro;
- Portão de abrir 160x210cm;
- Portão de abrir 90x210cm;
- Portão basculante 300x250cm;
- Vitro max ar 300x60cm;
- Vitro max ar 150x210cm;
- Vitro max ar 150x60cm;
- Vitro max ar 100x60cm;
- Barra apoio banheiros deficientes;
- Varal para secar roupas;
- Lixeira;
- Mão-de-obra pedreiro assentamento;
- Porta de passagem dupla 160x210cm
(completa);
- Porta de passagem 70/90x210 cm (completa);
- Mão-de-obra marceneiro;
- Mão-de-obra pedreiro assentamento;
- Quadro de comando / proteção;
- Tubulações e caixas teto e parede;
- Ramal de alimentação (saída do padrão);
- Luminárias comercial com lâmpada fluorescente
2x40w;
- Luminárias tipo prato com lâmpada econômica;
- Pontos de tomadas especiais (para
equipamentos);
- Pontos de tomadas e interruptor;
- Pontos de rede de computador;
- Pontos telefonia e caixa do PABX;

SEMANAL
6 (seis) meses

SEMANAL

2 (dois) meses

SEMANAL
2 (dois) meses

SEMANAL

16 (dezesseis) meses

- Pontos de alarme;
- Mão-de-obra eletricista;
- Água fria/pluvial e esgoto;
- Passagens em vigas e laje;
- Tubulações e conexões;
- Caixa de passagem / gordura;
- Mão-de-obra encanador;
- Louças e metais;
- Bacia sanitária;
- Bacia sanitária deficiente;
- Lavatório louça com coluna;
- Chuveiro elétrico;
-Metais e acabamentos (spud, registros, torneiras,
18
–
INSTALAÇÕES etc);
HIDRÁULICAS
E - Kit acessórios (papeleira, saboneteira, etc.);
GRANITOS
- Granitos;
- Bancada granito com cuba aço inox;
- Soleiras e palitos;
- Mão-de-obra pedreiro assentamento;
- Reservatório;
- Reservatório metálico 20.000 litros;
- Conjunto motobomba;
- Mão-de-obra eletricista;
- Rede combate incêndio;
- Tubulações e conexões aço galvanizados;
- Abrigo + mangueira + esguicho;
- Alarme + central comando + luz emergencial;
- Vidro liso 4mm;
- Vidro fantasia 4mm;
19 – VIDROS
- Vidro temperado 8mm (box);
- Espelhos;
- Pintura com látex paredes externas e muros;
20 – PINTURA
- Pintura com látex paredes internas + massa

SEMANAL

18 (dezoito) meses

SEMANAL
2 (dois) meses
SEMANAL

6 (seis) meses

21 – OUTROS

22 – PAISAGISMO

23 – LIMPEZA

corrida;
- Pintura com esmalte sintético (barra
impermeável;
- Portas passagens + ferragens pintura esmalte
sintético;
- Mão-de-obra pintor;
- Domus de acrílico 300x60cm;
- Divisórias box dos banheiros;
-Rampa acesso cadeirantes;
- Grama batatais;
- Árvores e arbustos;
- Folhagens;
- Adubos + inseticidas para preparo do terreno;
- Mão-de-obra do jardineiro;
Remoção de entulho e limpeza bruta (caçamba);
- Limpeza geral da obra.

SEMANAL
2 (dois) meses
SEMANAL
2 (dois) meses

SEMANAL

2 (dois) meses

14.1 – Cronograma de Atividades Permanentes
Favor inserir as atividades de acordo com o informado no item 14. Se a Entidade fornecer alimentação e lanche incluir no Cronograma abaixo.
A planilha poderá ser duplicada nos casos de entidades que realizam atividades para turmas alternadas.

MESES
ETAPAS/ATIVIDADES

1 – Projetos / Aprovações

ANO ÍMPAR DO BIÊNIO
1

2

x

x

2 – Serviços preliminares

x

3 - Terraplanagem

x

3

4 – Locação da obra

x

5 – Estaqueamento

x

6 – Fundações

4

x

9 – Piscina e lava-pé

x

x

6

X

x

X

x

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14

15

16

x

x

x

x

18

19

20

x

x

12 – Cobertura
13 – Pisos
14 – Revestimentos

17

21

22

23

24

x

x

x

x

x

10 – Alvenarias
11 – Impermeabilização

13

x

7 – Estrutura de concreto armado
8 – Muro de divisa

5

ANO PAR DO BIÊNIO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 – Esquadrias metálica

x

x

16 – Esquadrias de madeira
17
–
Elétricas/Alarme/
Logica/Telefonia
18 – Instalações Hidráulicas e
granitos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22 – Paisagismo

x

x

23 - Limpeza

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

19 – Vidros
20 – Pintura

x

21 – Outros

100 %

x

5,41%

6,74%

7,12%

7,50%

6,52%

6,52%

11,01%

8,06%

x

x

13,42%

10,36%

9,13%

8,20%

15 – Articulação com a Rede
15.1 – Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos
Participação junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) inclusive ocupando uma cadeira de representatividade; CMAS;
Fórum de Economia Solidária; Fórum Permanente de Discussão e Intervenção na Política de Atenção à Pessoa com Deficiência da cidade de Ribeirão Preto;
Comissão de Adequação do Texto Base do Plano Municipal de Educação. Realização de parceria com rede Municipal e Estadual da Saúde e da Educação.

15.2 – Identificar as formas de parceria
Descrever parceiros - pessoas físicas e jurídicas que contribuem para a execução do Programa de Ação.

Parceiros
Pref. Mun. de Ribeirão Preto
Pref. Mun. de Orlândia
Pref. Mun. de Luís Antônio
Pref. Mun. de Sta. Rosa de Viterbo
Pref. Mun. de Salles de Oliveira
Pref. Mun. de Sertãozinho
Pref. Mun. de Monte Alto
Pref. Mun. de Pitangueiras
Pref. Mun. de Cravinhos
Pref. Mun. de Borborema
Sec. Municipal e Estadual de Educação
Sec. Municipal e Estadual de Saúde
CMAS
DRADS
CMDCA
Recursos Próprios

QTD.

CARGO/FUNÇÃO

Tipos de Parcerias (financeira, bens, serviços, etc.)
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira
Financeira

16 – Recursos Humanos
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO
CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO DE
VÍNCULO

REMUNERAÇÃO
MENSAL*
*provisão

17 - ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO - CUSTOS ECONOMICOS ESTIMADOS
Ano ímpar do biênio (2019)
R$
Recursos humanos (5)
Recursos humanos (6)
Medicamentos
Material médico e hospitalar (*)
Gêneros alimentícios
Outros materiais de consumo
Serv. médicos (*)
Outros serviços de terceiros
Locação de imóveis
Locações diversas
Utilidades públicas (7)
Combustível
Bens materiais e permanentes
Obras (reformas que estejam previstas no plano)
Despesas financeiras e bancárias
Ouras despesas
Total
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos: pessoa física e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

Ano par do biênio (2020)
R$

R$ 1.558,781,80

R$ 1.558,781,80.

R$ 1.558,781,80

R$ 1.558,781,80

Responsável Legal pela
Entidade
Cargo
E-mail para contato
Responsável Técnico
pela Entidade
Formação
Tipo de Vínculo
E-mail para contato
Responsável Técnico
Pelo Programa de Ação
Formação
Tipo de Vínculo
E-mail para contato

Sandra Aparecida Silva Lima
Presidente
ama.rp@convex.com.br

Mandato até o dia:

04/10/2017 a 04/10/2020

Selma Sant’Ana Liberati
Registro Classe (*) CRESS 38.661
Serviço Social
Empregado
Profissional Liberal
X
Voluntário
Prestador Serviços
CLT
Assistência.ama@convex.com.br

Outros

Gabriel Victor da Silva Steffens
Registro Classe (*) OAB/SP
Direito
Empregado
Profissional Liberal
X
Voluntário
Prestador Serviços
CLT
juridico.ama@convex.com.br

360.224
Outros

