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PLANO DE TRABALHO  

1- Caracterização da Instituição  

NOME : Fundação Síndrome de Down  

ENDEREÇO: Rua Jose Antonio Marinho, Nº 430 – Barão Geraldo - Campinas-SP 

CNPJ: 52.366.838/0001-05 

Telefone:(19) 32892818 

E-mail: http://www.fsdown.org.br/ 

1.2 - REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Lenir dos Santos 
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Apresentação 

A Fundação Síndrome de Down nasceu a partir da idealização e sonhos de um grupo de pais, 
que acreditando nas capacidades das pessoas com síndrome de Down (SD), pensaram que poderiam 
agir e oferecer a seus filhos um espaço educacional e terapêutico integrado, no qual o individuo fosse 
considerado em sua totalidade. 

Por isso a missão da Fundação é: - “Promover o desenvolvimento integral da pessoa com 
síndrome de Down nos aspectos físico, intelectual, afetivo e ético, mediante a integração de pesquisas 
interdisciplinares e pratica educacional inovadora.” 

A sua equipe técnica é formada por profissionais de diversas áreas do conhecimento, sendo as 
principais áreas da psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia, terapia ocupacional, assistência 
social e neuropediatra.  A Fundação conta ainda com a consultoria de profissionais especializados nas 
áreas de psiquiatria e educação inclusiva, além de manter permanente contato com profissionais de 
referência nas áreas de organização de serviços para pessoas com SD, mercado de trabalho, dentre 
outras. 

O caráter pioneiro da Fundação foi construído, desde seu inicio, com pais que queriam inovar na 
educação e formação de seus filhos; a partir dessa visão inovadora esses pais nunca cansaram de 
buscar profissionais, entidades, promover estudos e eventos que pudessem trazer fundamentos teóricos 
e práticos para que seus ideais se transformassem em realidade.  

FINALIDADE ESTATUTÁRIA  

“ Artigo 1° - A Fundação Síndrome de Down, resultante da transformação da ´Sociedade Para a 
Investigação Científica da Síndrome de Down´ SOSIND, é uma entidade de direito privado, 
sem intuito lucrativo, que tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da pessoa 
com “Síndrome de Down” nos aspectos físico, intelectual, afetivo e ético, mediante a integração 
de pesquisas interdisciplinar e prática educacional inovadora.”  
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Objetivo Geral 

  Promover com eficiência o desenvolvimento global da pessoa com Síndrome de Down e  ser agente 
transformador para que a sociedade respeite e incorpore a diversidade humana.  
 

 

 

Metas 

• Atender através da equipe multiprofissional do Serviço de Atenção Terapêutica 
individualmente ou em grupo, 100% dos bebês ou crianças usuários do serviço e suas famílias, 
a partir de uma análise cuidadosa das suas necessidades, que permita a elaboração de um 
plano de ação individualizado,com objetivos claros, duração específica e integração das 
diferentes áreas técnicas. 

 

• Assistir através da equipe multiprofissional do Serviço de Apoio à Etapa Escolar 
individualmente ou em grupo 100% das pessoas com deficiência intelectual usuários do 
serviço, matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental ou Médio da rede regular 
de ensino ou ainda na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir da construção do 
conhecimento, identificando e ultrapassando as principais barreiras da passividade, 
infantilização, ausência de papéis sociais, identidade difusa; baixas expectativas sobre o seu 
desempenho, o que dificulta que a pessoa expresse o que sabe, o que sente, o que gosta. 

 

• Promover matriciamento com oferta organizada de capacitações aos serviços de saúde que 
compõem a rede do SUS Municipal. 

Objeto do Convênio 

“Estabelecer e desenvolver, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um 
Programa de Parceria na Assistência Integral à Saúde dos portadores de Síndrome de Down 
do Município de Campinas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, executar oficina sócio-
laboral visando a vivência de experiências laborais em espaços sociais que propiciem a 
melhora da auto-estima, prevendo transtornos mentais e promovendo e garantindo sua 
saúde.” 
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• Assistir através da equipe multiprofissional do Serviço de Apoio para a Vida Adulta 100% dos 

usuários acima de 16 anos do serviço a partir de ações que enriqueçam o desenvolvimento das 

potencialidades da pessoa com deficiência intelectual, favorecendo sua inclusão na sociedade 

através de atividades do mundo adulto que atendam as necessidades cotidianas.Este serviço é 

destinado aos jovens e adultos com deficiências intelectuais maiores de 16 anos e está 

organizado nos Programas: 

� Curso de Manejo de Dinheiro 

� Curso de Tecnologias 

� Curso de Atualidades 

� Curso de Autonomia Domestica 

� Ateliê de Pintura  

� Viagem em grupo semestralmente 

� Saída para lazer semanal 

• Ofertar serviços que contribuam para o fortalecimento de 100% das famílias assistidas pela 
Fundação, visando a construção de novos olhares e ações que a inclusão social e educacional 
requer, através um espaço de troca de vivências,experiências e reflexões , integração das 
necessidades emocionais e físicas do filho com síndrome de Down , além de estabelecer 
vínculos familiares mais fortalecidos a partir da percepção das potencialidades e limitações da 
criança, através dos Programas: 

 

� Acolhimento e porta de entrada                                                                                                            

� Atendimento a gestante     

� Atendimento psicológico para pais de bebes até 1 ano. 

� Grupo psicoterapêutico de pais e bebes até 3 anos.  

� Bem Vindos Bebês. 

� Grupo de famílias 

� Atendimento Individual de famílias. 

� Atendimento e orientação socioassistencial. 

 

• Garantir apoio terapêutico interdisciplinar de forma transversal a 100% dos jovens acima de 
16 anos e adultos usuários da Fundação e que apresentem demanda, através de atividades 
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mediadas por profissionais especializados, oficinas, cursos, estágios, visando promover as 
aprendizagens necessárias para o desenvolvimento de habilidades e capacidades relacionadas 
ao desempenho pessoal e profissional, possibilitando a inserção no mundo do trabalho com 
sucesso e conseqüentemente, o exercício pleno da cidadania, através de Programas: 

� Curso de Iniciação ao Trabalho; 

� Estágios de Formação Profissional; 

• Sócio-Laboral: Inserção de pessoas com deficiência intelectual, com maior nível de  
comprometimento cognetivo e funcional, devem exercer funções que não exijam grande 
produtividade e que sejam adequadas as suas necessidades. No momento, as vagas são 
disponibilizadas no serviço publico municipal, com a participação da Fundação síndrome de 
Down na supervisão especializada e no oferecimento de até 12 bolsas auxílios para aqueles 
que estão em atividades neste programa.  

� Acompanhamento na contratação CLT. 

Realizar 760 procedimentos/ mês de acompanhamento psicopedagógico de usuários em reabilitação, 
que favoreça a superação das barreiras impostas à sua aprendizagem através da elaboração de 
situações de ensino.  

Realizar atendimento em grupo através de oficinas terapêuticas que promovam a socialização, 
expressão e inserção social dos usuários idosos, jovens, adolescentes, crianças e Pais/ responsáveis, os 
quais são acompanhados pela Entidade, num total de 682 oficinas externas e/ou internas / mês. 

Realizar 2.840 atendimentos / acompanhamentos  em reabilitação do desenvolvimento 
neuropsicomotor, destinado à avaliação, estimulação e orientação relacionados ao 
neurodesenvolvimento do usuário. 

• Implantar o Prontuário Virtual - integração dos PTS, participação dos usuários e     familiares. 

• Desenvolvimento de Software para unificação dos dados institucionais. 

• Aperfeiçoamento de planilhas e instrumentos de avaliação para quantificar os dados. 

• Focar campanha do dia Internacional da SD na vida adulta. 

● Implementar novos curso do Serviço de Vida Adulta 

� Tecnologia 

� Autonomia das atividades diárias 

� Português instrumental 

● Promover ações para maior adesão no grupo de família das crianças de 0 a 3 anos 

● Promover ações que enfatizem no processo de entrada a importância da participação  dos 
pais. 
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● Elaboração de protocolo sobre sexualidade. 

• Promover capacitação da equipe profissional através de cursos, seminários com as temáticas: 

� Sexualidade e Deficiência Intelectual (com José Ramon Amor Pan); 

� Moradia Independente (com Josep Ruf); 

� O que cura e o que não cura nos TDG (com Alfredo Jerusalinsky). 

  Das Etapas e Fases de Execução 

 Fluxo 

• Os usuários com síndrome de Down deverão ser encaminhados pelos Centros de Saúde ou 
outros serviços da rede municipal de saúde, através do Sistema Sol e/ou pela Rede de Ensino 
de Campinas, como também serão acolhidos aqueles que procurarem a instituição de forma 
espontânea. 

• Esses usuários serão acolhidos na Instituição, onde realizarão atendimentos e avaliação com 
equipe interdisciplinar (segundo protocolo técnico) e inserção nos projetos terapêuticos 
singulares. 

 

Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  

Os valores referentes às atividades e procedimentos realizados corresponderão ao repasse mensal 
estimado de até R$ 75.065,12 (Setenta e Cinco Mil, Sessenta e Cinco Reais  e Doze Centavos) 
segundo a programação orçamentária a saber: 
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Programação Física Orçamentária 

 

Nº do  
Proced. 

Tabela SUS 

Descrição do Procedimento 
Físico / mês 
Conveniado 

 

Valor 
Unitário 

Financeiro /mês 

301070040-0 
Acompanhamento neuropsicológico de pacientes em 
reabilitação 

980 R$ 15,26 R$ 14.954,80 

030107005-9 Acompanhamento psicopedagógico de pacientes em reabilitação 760 R$ 15,26 R$ 11.597,60 

030108015-1 Atendimento em oficina terapêutica II 682 R$ 23,16 R$ 15.795,12 

030107007-5 Atendimento /Acompanhamento de pacientes em reabilitação do 
desenvolvimento neuropsicomotor 1.860 R$ 15,26 R$ 28.383,60 

030101004-8 Consulta de profissionais de nível superior 180 R$ 6,30 R$ 1.134,00 

010103002-9 
Visita domiciliar / institucional em reabilitação – por 
profissional de nível superior 

40  R$ 3.200,00 

     

TOTAL     R$75.065,12 

 

Os recursos financeiros serão utilizados expressamente visando a execução do objeto conveniado e em 
conformidade ao Manual de Gerenciamento de Convênios 2011 da Prefeitura de Campinas, podendo 
realizar despesas com: 

GASTOS % DO TOTAL VALOR 

PESSOAL 80,00% R$ 60.052,09 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 6,00% R$ 4.503,90 

CONSUMO 10,00% R$ 7.506,51 

Serviços de Manutenção 4,00% R$ 3.002,62 

TOTAL 100,00% R$ 75.065,12 
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Valor Mensal do Convênio  R$ 75.065,12 

 

Contra Partida da Instituição/mês R$ 3.120,00 

 

Total do Convênio R$ 78.185,12 

 

Os gastos com pessoal estão previstos todos os encargos e benefícios. 

Os serviço de terceiros pessoa física e jurídica:  estão previstos gastos como, água e esgoto, energia, 
gás, telefonia e telecomunicações, Impressões, Internet, transportes, fretes, manutenção de software,  
aluguel de máquina de Xerox, informática, e outros .  

Capacitação de pessoal 

Manutenção:  em veículos, prédio,  móveis e equipamentos e instalações entre outro 

Material de Consumo: higiene, limpeza, descartáveis, papelaria, escritório, materiais lúdicos e 
pedagógicos entre outros. 

IV .2.   Contra Partida da Conveniada 

• Despesa parcial com manutenção predial.  

• Despesa com impostos prediais. 

• Despesas com taxas, documentação e/ou cópias em Tabelião de Notas e outros necessárias à 
existência da Entidade. 

 

 

 

 

Lenir dos Santos 

Presidente 


