
























ANEXO I 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
ATENÇÃO: Antes do preenchimento, leia atentamente a Resolução CNAS nº14/2014, 

disponível em: file:///C:/Users/8214/Downloads/CNAS%202014%20-%20014%20-%2015.05.2014.pdf 
 

 
1- DADOS DA ENTIDADE: 

 
1.1-Nome: ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 
 
1.2-Endereço:RUA PAULO DE FRONTIN 1190 VILA LIANE 
 
1.3-CEP: 84015-120           1.4-FONE: (42) 3224-4746 
 
1.5-E-MAIL: centrinho@apacd.org.br 
 
1.6-CNPJ: 77.017.804/0001-28 
 
1.7-Número e ano da inscrição no CMAS: 30 
 
1.8-Responsável Legal  BORTOLO MORO NETO 
 
1.9-Período de mandato  01/01/2022 A 31/12//2024 
 
1.10-Responsável Técnico SILVANA CHAVES 
 
1.11-Número do Registro no Conselho de Classe do RT  0668 
 
1.12-Forma de inscrição no CMAS: 
 
a) (  ) ENTIDADE  
 
b) ( X ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 
 
b.1) Identificação:________________________________________________________________ 
 
 
1.13- Tipo de entidade: 
 

a) ( X ) DE ATENDIMENTO 
 

Proteção Social  (  ) Básica 
    (X ) Especial (X ) de Média Complexidade 
      (  ) de Alta Complexidade 
 

b) (  ) DE ASSESSORAMENTO 
 

c) (  ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 

 

 

 

 

 
 

 

file:///C:/Users/8214/Downloads/CNAS%202014%20-%20014%20-%2015.05.2014.pdf


Relatório Totalizador de Entidades

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Representante do Órgão Gestor Secretaria

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPGTaisa de Cassia Gomes

Seção I - Questões Gerais sobre Gestão e Monitoramento das Entidades de Assistência Social - Concluído

CNPJ da Entidade :77.017.804/0001-28 Data de Abertura:30/06/1975

Nome da Entidade :

Data da Fundação :

Nome Empresarial :

UF :

E-mail :

APACD

30/06/1975

Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com

PR

centrinho@apacd.org.br

CNPJ da Matriz:

APACDNome Fantasia:

PONTA GROSSAMunicípio:

Página da Internet:

Entidades exclusivas ou preponderantes de assistênciaTipo de Inscrição:

08/06/2022Data da última atualização:

Status do CNEAS: Concluído

Oferta Tipo Nome Endereço da Oferta
Status de

Preenchimento
desta Oferta

Serviço Atendimento Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas

Famílias

Rua Paulo de Frontin, nº 1190 , casa, Órfãs, CEP: 84015-
120; PR - PONTA GROSSA

Concluído

Seção II - Detalhamento das Ofertas - Concluído

Parecer de visitas à Entidade - Concluído

Data do Agendamento da Visita Data da Visita Realizada

31/10/2014 31/10/2014

15/12/2021 15/12/2021

Seção III - Relação do Gestor com a Entidade - Concluído

Emitido em 10/06/2022 - Página 1



Emitido em 10/06/2022 - Página 2

Legenda das seções

Concluído: Informações devidamente preenchidas pelo Órgão Gestor.
Pendente: Aguardando preenchimento das informações pelo Órgão Gestor.
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Of. Nº 100/2022                                         

 

Ponta Grossa, 29 de setembro de 2022. 

 

 

 

Prezado Senhor 

 

 

 

 

 

 

 

   Vimos por meio deste, encaminhar a documentação para manutenção de 

inscrição de nosso Serviço Socioassistencial neste CMAS. 

  Sendo o que tínhamos para o presente, despedimo-nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Ilmo Sr 

Armando Madalosso Vieira 

MDD Presidente do CMAS 
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3. PLANO DE AÇÃO 2022 

 

3.1. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: 

 

Art 5° - III - 

Prestar Serviços Socioassistenciais em articulação com outros Políticas Setoriais na 

perspectiva do enfrentamento e superação das barreiras atitudinais, sociais, culturais, 

econômicas, arquitetônicas e tecnológicas, contribuindo para autonomia, protagonismo e 

fortalecimento de vínculos do deficiente físico neuromotor e sua família. 

Art 6° - IV - 

Promover programas, projetos e serviços socioassistenciais de forma gratuita, permanente e 

continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessitar, sem qualquer 

discriminação, de forma planejada, diária e sistemática; 

XII -   

Desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, promovendo à autonomia, a 

inclusão social, a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes através de equipe 

específica e habilitada para prestação de serviços especializados, equipe esta, cuja ação 

pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e na 

valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da 

prestação de cuidados diários e prolongados   

 

3.2. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GERAL:  Garantir a oferta de um serviço de proteção social com cuidados 

pessoais às pessoas com deficiência em situação de dependência associado a oferta de 

apoio aos cuidadores/familiares  e ao fortalecimento de seu papel protetivo. 
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3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desenvolver trabalho social de caráter continuado com os usuários, com a finalidade de 

prevenir a ruptura dos vínculos familiares, promover o acesso aos direitos e contribuir para 

melhoria de sua qualidade de vida; 

- Estar baseado no respeito a diversidade de dinâmicas familiares, suas crenças e valores e 

fundamentar-se no fortalecimento do combate a todas as formas de violência, de 

preconceito e de discriminação; 

- Dar suporte às famílias diminuindo estresse pelos cuidados prolongados, o alto custo da 

atenção e favorecendo a inserção produtiva das famílias; 

- Prover, auxiliar e/ou realizar as necessidades básicas prementes do ser humano de 
alimentação e higiene pessoal; 
  
- Intensificar a atuação interdisciplinar da equipe de referência, através da realização de 

atividades, não apenas no Centro-Dia, mas envolvendo outros serviços existentes; 

   

3.4. ORIGEM DOS RECURSOS: 

Termo de colaboração firmado com a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 

Recursos próprios da entidade 

 

3.5. INFRAESTRUTURA: 

- Recursos Físicos: 

✓ Prédio Adaptado para Funcionamento do Centro-dia: 

✓ Refeitório; 

✓ Banheiros adaptados; 

✓ Sala para troca; 

✓ Espaço para convivência;  

✓ Sala de recurso audiovisual; 

✓ Sala da equipe técnica; 

✓ Área Comum; 

✓ Área de Embarque e desembarque; 

✓ Consultório médico; 

✓ Sala de atendimento de fonoaudióloga; 
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✓ Sala de atendimento de psicologia; 

✓ Sala de fisioterapia; 

✓ Salão de festas; 

✓ Secretaria; 

✓ Recepção; 

✓ Sala de reunião; 

✓ Auditório com Recursos audiovisuais; 

✓ Cozinha; 

✓ Almoxarifado; 

✓ Parque infantil adaptado. 

 

-  Materiais: (Equipamentos) 

✓ Mobília em geral;  

✓ Cadeiras de rodas adaptadas de uso comum; 

✓ Colchonetes; 

✓ Adaptações de cadeira; 

✓ Equipamentos de posicionamento; 

✓ Travesseiros e cobertores; 

✓ Toalhas de banho; 

✓ Recursos áudio visuais; 

✓ Brinquedos Lúdicos e Pedagógicos; 

✓ Materiais para recurso artístico e lúdico;  

✓ Materiais para confecção de órteses; 

✓ Materiais para adaptação de tecnologias assistivas, mesas e outros;  

✓ Computador; 

✓ Instrumentos musicais; 

✓ Mobília adaptada.  

 

3.6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com Deficiência, 

e suas famílias – Centro-Dia. 
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3.7. PÚBLICO ALVO: 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA na faixa etária de 0 a 30 anos altamente dependentes pelas 

mais diversas sequelas de deficiência física neuromotora e múltiplos comprometimentos. 

Suas famílias encontram-se altamente fragilizadas pelo processo de aceitação da deficiência 

agravadas pelas vulnerabilidades sociais, vitimando-as a um alto grau de estresse devido a 

sobrecarga  e desgaste de vínculos provenientes da demanda de cuidados permanentes. 

 

3.8.  CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

60 usuários 

 

3.9. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

FASPG – R$ 487.440,00/ ANO 

 

3.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

✓ Assistente Social: 01 

✓ Psicóloga: 01 

✓ Terapeuta Ocupacional: 01 

✓ Coordenadora: 01 

✓ Motoristas: 01 

✓ Educadoras: 08 

✓ Auxiliar de Serviços Gerais: 01 

✓ Auxiliar administrativo: 01 

 

3.11.  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

Município de Ponta Grossa - PR. 

 

3.12. FORMAS PREVISTAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO: 

• Participação das famílias e/ou cuidadores em encontros periódicos com o objetivo de 

estimular e promover uma atitude de cidadania, levando os participantes à reflexo, à 
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experimentação e a capacitação da prática social através d discussão, debate e troca 

de experiências; 

• Participação dos usuários em atividades grupais de acordo com as habilidades e 

especificidades de cada indivíduo; 

• Participação de familiares e/ou cuidadores em atividades nas quais serão abordadas 

demandas que permeiam a deficiência e suas nuances; 

• Participação e elaboração do Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento; 

• Participação dos usuários, seus familiares e/ou cuidadores na avaliação do serviço a 

qual será realizada anualmente. 

 

3.12. PRINCIPAIS ATIVIDADES PLANEJADAS: 

• Realização de acolhida, escuta ativa e qualificada através de atendimentos individuais 

aos usuários e seus familiares; 

• Elaboração dos Planos Individuais e/ou Familiares de atendimento considerando as 

especificidades de cada sistema familiar; 

• Utilização de instrumentais de registros facilitadores da organização dos trabalhos;  

• Realização de visitas domiciliares;  

• Realização de orientações às cuidadoras por parte da equipe multiprofissional; 

• Desenvolvimento de Oficinas de convivência, atividades lúdicas, recreativas e 

ocupacionais com os usuários;  

• Oferecimento de atenção integral ao usuário durante o período em que permanece no 

serviço; 

• Eventos relativos a datas comemorativas. 

• Realização de atividade referente à higiene bucal;  

•  Realização de atividades que incluam acesso à convivência comunitária;  

• Capacitação dos colaboradores; 

• Apoio na locomoção e nos deslocamentos; 

• Apoio na administração de medicamentos indicados por via oral e de uso externo, 

prescrito por profissionais; 
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• Apoio na ingestão assistida de alimentos, na higiene e cuidados pessoais (Atividades 

de Vida Diária);  

• Reunião da equipe multiprofissional com as famílias; 

• Realização de reavaliação de todos os usuários para posterior elaboração de Plano 

Individual de Atendimento. 

 

3.13. RESULTADOS ESPERADOS: 

Após um longo período de Pandemia onde nossos usuários permaneceram na maior parte 

do tempo com atendimento remoto por apresentarem fragilidade no sistema imunológico e 

comprometimentos que impediam a execução e manutenção dos cuidados sanitários, 

pudemos, com a flexibilização das medidas de segurança, retornar gradativamente ao 

serviço retomar o transporte e o atendimento presencial. 

Ressaltamos a importância da continuidade desse serviço, o qual desenvolve um 

trabalho social de caráter continuado com os usuários, com a finalidade de prevenir a 

ruptura dos vínculos familiares, promover o acesso aos direitos, dar suporte às famílias 

diminuindo estresse pelos cuidados prolongados e contribuir para melhoria de sua qualidade 

de vida. 

              A APACD constitui-se a única Organização da Sociedade Civil especializada no 

atendimento global de pessoas com deficiência física neuromotora e múltiplas deficiências e 

suas famílias  

Os usuários são gravemente comprometidos, onde quase 70% são portadores de 

paralisia cerebral, totalmente dependentes.  

             A APACD é, para estas crianças, adolescentes, jovens e adultos a única alternativa 

de inclusão social e de atendimento multidisciplinar em nossa cidade.  

 
 
4 – DOCUMETOS ANEXADOS: 
 
4.1 - Cópia da Ata da última eleição da diretoria; 
4.2 - Cópia do Estatuto Social; 
4.3.- Cópia da inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social      - CNEAS 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
 

2021 
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2 -  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

 

2.1 - ORIGEM DOS RECURSOS: 

Termo de colaboração firmado com a Fundação de Assistência Social de Ponta 

Grossa – FASPG. 

 

2.2 – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas 

com Deficiência e suas Famílias – Centro Dia 

 

2.3 - PÚBLICO ALVO: 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA na faixa etária de 0 a 30 anos altamente 

dependentes pelas mais diversas sequelas de deficiência física neuromotora e 

múltiplos comprometimentos com predominância de 70% de Paralisia Cerebral, 

cujas famílias encontram-se altamente fragilizadas pelo processo de aceitação 

da deficiência agravadas pelas vulnerabilidades sociais, vitimando-as a um alto 

grau de estresse devido a sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da 

demanda de cuidados permanentes. 

 

2.4 - USUÁRIOS ATENDIDOS: 

Durante o ano de 2021, atendeu-se em média 54 usuários/mês e seus 

familiares.  

 

2.5 - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS: 

 

- FASPG – R$ R$ 453.600,00 ANUAL 

 

- Recursos Próprios da Entidade 
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2.6 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

 

Quantidade Função 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

01 Terapeuta Ocupacional 

08 Cuidadoras 

01 Motorista 

01 Coordenadora 

01 Auxiliar Administrativo 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 

 

 

2.7 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

Município de Ponta Grossa  

 

2.8 - DESCRIÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NA 

GESTÃO: 

As famílias dos usuários participam de todo o processo, desde a inclusão no 

programa, através do acolhimento e integração familiar e na elaboração do 

Plano Individual e/ou Familiar de atendimento até o planejamento, controle e 

avaliação do serviço, a qual é realizada anualmente, através de pesquisa de 

satisfação. 

 

2.9 - PRINCIPAIS ATIVIDADES EXECUTADAS: 

 

Com objetivo de dar continuidade à oferta do serviço e garantir o 

acesso de forma segura, nossas atividades foram realizadas conforme a 

portaria SNAS n°54/2020, de acordo com a ordem de serviço n°07/2021 

emitida pela FASPG com orientações quanto ao funcionamento dos serviços 

sociossistenciais e durante a situação de pandemia seguimos  a Instrução 

Normativa/FASPG N°002/2021 – FASPG que dispõe sobre os prazos de 
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isolamento e cuidados a serem adotados pelas unidades e equipamentos da 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa e da rede socioassistencial 

com termo de colaboração formalizado e  demais atos pertinentes ao nosso 

serviço, que funcionou no sistema hibrido e remoto. Para tanto elaboramos o 

planejamento de atividades remotas e hibridas e a reorganização das rotas de 

acordo com escolha das famílias quanto ao tipo de atendimento. Realizado o 

planejamento do cronograma das atividades remotas, bem como das 

presenciais, além de orientação e supervisão às cuidadoras para o 

desempenho das oficinas.  

Realizado também as edições dos vídeos das atividades e envio dos 

mesmos aos usuários via grupo de WhatsApp os quais foram disponibilizados 

de segunda à sexta em horário comercial. Com relação aos vídeos, foi 

elaborado uma arte padrão para ser utilizada durante o presente ano, visando 

melhorar a estética dos vídeos enviados.  

 Enviamos vídeos de contação de histórias, de atividades, informativos, 

de orientações, de relaxamento e outros que julgamos pertinentes para o 

momento. Considerando o grande comprometimento de nosso público alvo, 

bem como o aumento da sobrecarga que as mães estavam vivenciando devido 

ao isolamento social, planejamos atividades que auxiliassem na promoção de 

qualidade de vida, manejo do estresse, fortalecimento de vínculos, além de 

outras direcionadas aos usuários visando o relaxamento, o prazer, o senso de 

eficiência no período de quarentena, cumprindo assim os objetivos a que nos 

propomos. Como o trabalho com as famílias do Centro Dia tem caráter 

continuado, com a finalidade de prevenir a ruptura dos vínculos familiares, 

comunitários e sociais, criamos uma estratégia para a circulação de 

informações, uma vez que os responsáveis por nossos usuários deveriam 

saber a quem solicitar e a quem se dirigir em tempo hábil, assim os 

mantivemos informados, orientados e apoiados mesmo a distância. Foram 

realizados atendimentos presenciais de forma individualizada através de escuta 
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ativa e qualificada para identificação de demandas. Visitas domiciliares foram 

realizadas de forma criteriosa em casos relevantes e de muita urgência. 

Em parceria com o setor de saúde da entidade pudemos dar o suporte aos 

usuários quanto aos atendimentos especializados, dispensação de receitas de 

medicamentos de uso contínuo, orientações nutricionais, entre outros, 

destacando-se o trabalho colaborativo entre SUS e SUAS.  

 

2.10 - RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

No ano de 2021, planejamos atividades remotas e hibridas e a 

reorganização das rotas de acordo com escolha das famílias quanto ao tipo de 

atendimento. Realizado o planejamento do cronograma das atividades 

remotas, bem como das presenciais, além de orientação e supervisão às 

cuidadoras para o desempenho das oficinas. Desta forma mantivemos o 

atendimento das demandas dos usuários e suas famílias, estimulando a 

participação familiar mesmo à distância, realizando orientações e atividades 

que auxiliassem a qualidade de vida, o manejo do estresse e a diminuição de 

sobrecarga devido aos altos níveis de dependência dos usuários somados ao 

isolamento social, enfatizando o fortalecimento de vínculos entre os membros 

das famílias. 

 

 

 


