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Anexo I
Memorial Descritivo Simplificado do Objeto
Objeto
Prestar atendimento especializado e oferecer serviços de proteção
social Básica e especializadas as pessoas com deficiência e seus familiares,
possibilitando serviços de convivência e cuidados especiais aos mesmos, garantir a
essas pessoas acessos as políticas de direitos, proporcionar ações nas áreas de
habilitação, reabilitação e educação aos que se encontram em situação de
vulnerabilidade ou com seus direitos básicos violados, coexistindo com a possibilidade
de evolução nas diversas áreas adaptadas, dando oportunidade a essas pessoas com
deficiência a inclusão social e integração na sociedade, todos esses trabalhos serão
desenvolvidos por intermédio de uma equipe especializada.
Metas e objetivos complementares


Recepção e triagem aos usuários, encaminhando os

aos diversos setores de atendimento da Instituição conforme a necessidade de
cada usuário


Realização

de

atividades

que

desenvolvam

autoestima e consciência cidadã, através de oficinas de integração, educação,
artes, artísticos- cultural, grupo de convivência e socialização.


Garantir atendimento terapêutico individual e em

grupo, para a manutenção da saúde emocional, estimulando também a pessoa
com deficiência o fortalecimento de vinculo com a família e comunidade.


Oferecer condições de desenvolvimento saudável,

proporcionando intervenção multidisciplinar as pessoas com deficiência e a seu
grupo familiar, contribuindo para a integração na comunidade.


Promover a articulação com outras políticas de

direito a pessoa com deficiência, através da interlocução com as demais políticas
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publicas tais como: Saúde, educação, habitação, assistência social, acessibilidade
e trabalho.

Justificativa
O pedido se justifica em atender uma demanda de pessoas com
deficiência e seus familiares, permitindo assim que esses usuários atinjam o
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo e proativo.
Publico Alvo
Atender pessoas com deficiência de ambos os sexos e idades
variadas, independente da vulnerabilidade social, vínculos afetivos relacionais e de
pertencimento social fragilizado, desvantagens pessoais resultantes de deficiência,
situações de descriminação etária, de gênero ou por deficiência entre outras necessidade
de cuidados especiais, decorrentes de processos de envelhecimentos e atender publico
da política de assistência social.

Condições
A Organização da Sociedade Civil deverá atender pessoas com
deficiência e seus familiares, com grau de dependência que tiveram suas violações de
direitos, tais como: isolamento, confinamento, atitudes discriminatória e preconceituosa
no seio da família ou da comunidade. Observando as propostas na Resolução do CNAS
nª34, de 28 de Novembro de 2011, que define a habilitação e Reabilitação da pessoa
com deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária no campo da
assistência social.
Prazo e valores do Repasse
O serviço devera ocorrer durante 12 meses num valor global de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

