
 

 

 PLANO DE TRABALHO 
 
Ano: 2018 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

NOME DA ENTIDADE 
ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIO DE APOIO AO PACIENTE DE CANCER 

CNPJ 
03.270.466/0001-03 

 
 

ENDEREÇO DA SEDE  
AVENIDA ALCIDES CHACON COUTO, 684 – BAIRRO METRÓPOLE 
 
TELEFONE CONTATO:  
(18) 3821 6686 

E-MAIL: 
avapacdracenacancer@hotmail.com 
 

SITE: 
Avapacdracena.com.br 

RESPONSAVEL LEGAL: 
MARIZA HELENA CORTEZI BUCCIRONI 
 

CARGO: 
PRESIDENTE 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 
SSP/SP 
 

CPF: 
721.907.608-87 

VENCIMENTO DO MANDATO 
31/12/2018 

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL DO RESPONSÀVEL LEGAL 
RUA PRINCESA ISABEL,1238 

 
II – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

“Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”   

“Atendimento serviço socioassistenciais com as famílias apoio psicológico ao paciente e familiar, com prevenção de risco social e fortalecimento com 
trocas de experiências e vivencias”. 

Área de Atendimento 
Assistência Social 

Público Alvo 
Pessoas Diagnosticadas com Câncer e suas famílias 
 

Prazo de execução 
12 meses 

Diagnóstico da realidade que será objeto da parceria 

       A AVAPAC – Associação de Voluntários de Apoio ao Paciente de Câncer iniciou suas atividades em 28 de setembro de 1997 como 
Grupo, e em março de 1999, foi transformada em Associação. A Sede  própria está instalada na Avenida Alcides Chacon Couto, 684 em 
Dracena/SP onde atende pacientes com diagnóstico positivo ou com suspeita de câncer, todos encaminhados através do S 

 Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de 
intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias 
e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento depertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo 
e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social; 

           O projeto visa buscar interação social com outros que enfrentam os mesmos problemas de saúde, pois o apoio social 
envolve relações de troca, as quais implicam obrigações recíprocas e laços de dependência mútua que podem contribuir para criar 
sensação de coerência e controle da vida, o que beneficiaria o estado de saúde das pessoas. O projeto também tem o objetivo de promover 
e oferecer melhor qualidade de vida das famílias, promovendo, fortalecendo e mantendo o bem-estar das pessoas. 

Público Alvo 
 

Pessoas Diagnosticadas com Câncer e suas famílias 
“Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” 

 
“Atendimento serviço socioassistenciais com as famílias apoio psicológico ao paciente e familiar, com prevenção de risco social e 
fortalecimento com trocas de experiências e vivencias”. 



 

 

Objetivos 
 

  A AVAPAC tem como objetivo  Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento, no 
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  

  Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social , fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária; 

 Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo 
dos usuários, ampliação do universo informacional, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades e habilidades; 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades; 
              Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o 
respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 
 

Metodologia 
             O Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, é efetivado através de reuniões com grupos de pessoas que fazem 
tratamento de câncer ou já com alta, e oficina de musicoterapia(coral), a estratégia utilizada é o convite para tomar um café da tarde onde o 
objetivo principal é um descontraído “ bate-papo” a fim de que  o grupo possa se conhecer, trocar experiências, interagir um com os outros: 
“fortalecer Vínculos”,  a equipe técnica para as essas atividades são com a  Assistente Social e Psicóloga da entidade. 

Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados 
META ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS 

 
18 
 
 
 

 
Reuniões com grupos de pessoas que fazem tratamento de câncer ou já com alta a fim de que  o grupo possa se 
conhecer, trocar experiências, interagir um com os outros, oficina de musicoterapia. 

 

III –PREVISÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 
RECEITAS DESPESAS 

 
Repasse do Executivo Municipal R$ 12.000,00 
Contrapartida                               R$   7.265,97 
 

 
Remuneração da equipe e encargos     R$ 19.265,97 
 

TOTAL DA RECEITA                     R$19.265,97 TOTAL DA DESPESA                        R$19.265,97 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
Especificação VALOR ESTIMADO 

Unitário Total 

CUSTOS DIRETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Remuneração da equipe incluindo encargos sociais 
 
SECRETARIA SERVICOS GERAIS 

Salário ................................................. 
Férias....................................................  
13º Salário.............................................  

Encargos sociais e trabalhistas........... 

 
 
 

 
R$ 1.137,76 
R$    379,25 
R$ 1.137,76 
R$  341,32 

 

 
 
 

 
R$ 13.653,12 
R$       379,25 
R$   1.137,76 
R$   4.095,84 
 

 
 

 
 Subtotal 1                                R$ 19.265,97 

 
 
 

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA PARCERIA                                R$ 19.265,97 

 
 DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SECENTA E CINCO REIAS E NOVENTA E SETE CENTAVOS 

 
 
 
 
 



 

 

IV - PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAL 

Nº Especificação 
 

FÍSICO 
 

FINANCEIRO 

] 
 

 

SECRETÁRIA DE SERVICOS GERAIS 18 R$ 19.265,97 

 
V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  

MÊS DATA MÁXIMA PARA 
LIBERAÇÃO VALOR MÊS DATA MÁXIMA PARA 

LIBERAÇÃO VALOR 

JANEIRO 05/02/2018 R$ 1.000,00 JULHO 05/08/2018 R$ 1.000,00 
FEVEREIRO 05/03/2018 R$ 1.000,00 AGOSTO 05/09/2018 R$ 1.000,00 

MARÇO 05/04/2018 R$ 1.000,00 SETEMBRO 05/10/2018 R$ 1.000,00 
ABRIL 05/05/2018 R$ 1.000,00 OUTUBRO 05/11/2018 R$ 1.000,00 
MAIO 05/06/2018 R$ 1.000,00 NOVEMBRO 05/12/2018 R$ 1.000,00 

JUNHO 05/07/2018 R$ 1.000,00 DEZEMBRO 05/01/2019 R$ 1.000,00 
 
 
SAÚDE 

 

 “Atendimento serviço socioassistenciais com as famílias apoio psicológico ao paciente e familiar, com prevenção de risco social e 
fortalecimento com trocas de experiências e vivencias”. 

 
Área de Atendimento 
SAUDE 

Público Alvo 
Pessoas Diagnosticadas com Câncer 
 

Prazo de execução 
12 meses 

Diagnóstico da realidade que será objeto da parceria 

 
                          A AVAPAC – Associação de Voluntários de Apoio ao Paciente de Câncer iniciou suas atividades em 28 de setembro de 
1997 como Grupo, e em março de 1999, foi transformada em Associação. A Sede  própria está instalada na Avenida Alcides Chacon Couto, 
684 em Dracena/SP onde atende pacientes com diagnóstico positivo ou com suspeita de câncer, todos encaminhados através do SUS; 

    A Entidade presta serviços ao paciente diagnosticado ou com suspeita de câncer em parceria com  o Hospital Amaral 
Carvalho de Jaú e a Secretaria Municipal  da Saúde de Dracena/SP, onde a mesma possui inscrição e participação com os conselhos 
municipais do município: Secretaria Municipal   de Assistência e Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal  da Saúde, apoio dos 
Voluntários e Particionadores. 

Público Alvo 
 
Pessoas Diagnosticadas com Câncer 

Objetivos 
  A AVAPAC tem como objetivo  Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  
  Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social , fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária; 

 Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo 
dos usuários, ampliação do universo informacional, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades e habilidades; 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 



 

 

sociabilidades; 

              Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o 
respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários 

Metodologia 
 

                    O paciente com diagnóstico positivo de câncer procura a Entidade e logo em seguida é  registrado   um prontuário onde 
constam dados pessoais do usuário, dos familiares e outras informações do paciente(doença). 

 Os usuários são transportados com direito a acompanhante  em ônibus fretado pela Prefeitura Municipal de Dracena, através do CISNAP – 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista, três vezes por semana, para o Hospital Amaral de Carvalho de Jaú. São 
prestados  atendimento também a pacientes de câncer, que são atendidos em outras cidades, como Presidente Prudente, Marília, 
Campinas; 

       Os  medicamentos são fornecidos aos usuários pela Avapac através de receitas médicas, adquirido em farmácias locais que 
possuem convênio com a entidade, muitos dos medicamentos que são receitados pelos médicos de Jaú, na maioria da vezes não são 
encontrados na Rede Pública de Saúde, havendo a necessidade de a entidade ajudar tais pacientes para não haver desistência do 
tratamento, fato este que sobrecarrega a parte financeira da Entidade; 

      Além do  fornecimento dos medicamentos, são  realizadas visitas através de  uma Assistente Social e uma voluntária 
semanalmente para realização da triagem,  com o objetivo de assegurar a unidade familiar, além de orientação  sobre os procedimentos 
para que o paciente não perca além de sua auto estima, a sua condição de cidadão; 

                   Para a realização do trabalho a Entidade conta com equipe  técnica de Assistente Social e Psicologa: Assistente Social-carga 
horária: 80h mensais- Periodicidade: 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª feiras, Psicóloga(voluntaria) carga horária: 24h mensais- Periodicidade: 2ª feira, com o 
apoio de 60 voluntários divididos em comissão que trabalham de segunda a sexta  em dias alternados da semana,  auxiliar de Serviços 
Gerais- carga horária :160h mensais- Periodicidade: 2ª,3ª,4ª,5ª e 6ª feiras. 

 
Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados anual 

META ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS 
 
 

40 
 
 
 

Uma comissão de voluntárias é formada para o atendimento do paciente, juntamente com Assistente Social com 
atendimento individual. São atendimentos como: visitas ao paciente, agendamento do paciente e acompanhante no 
ônibus para tratamento no hospital Amaral Carvalho de jaú, envio ou recebimento ao Hospital Amaral Carvalho de Jaú  
de documentos(exames, atestados, requerimentos, encaminhamentos, etc.). Todo paciente de câncer que procura a 
AVAPAC é feito o registro do atendimento em ficha/cadastro e caderno , para atendimento com fornecimento de 
fraudas, suplemento alimentar, cadeiras de roda,  de banho, equipamentos em geral que facilita a vida do paciente, 
também de medicamentos quando   não são encontrados no centro de saúde do município(todo medicamento com 
receita médica), todo atendimento é registrada na ficha e no caderno diário. 

 
 

IPREVISÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 
RECEITAS DESPESAS 

 
Repasse do Executivo Municipal R$ 68.000,00 

 
Remuneração da equipe e encargos........R$ 29.928,82 
 
Aquisição de Material de Consumo...........R$ 38.071,18 

TOTAL DA RECEITA                     R$ 68.000,00 TOTAL DA DESPESA                        R$68.000,00 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
Especificação VALOR ESTIMADO 

Unitário Total 
CUSTOS DIRETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Remuneração da equipe incluindo encargos sociais 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

Salário ................................................. 
Férias....................................................  
13º Salário.............................................  
Encargos sociais e trabalhistas............ 

 
 
 

 
R$ 2.076,47 
R$    692,15 
R$ 2.076,47 
R$    186,88 

 
subtotal 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
R$ 24.917,64 
R$      692,15 
R$   2.076,47 
R$   2.242,56 
-------------------- 
R$ 29.928,82 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
3) Despesas com material de consumo 

 
 

Medicamentos, fraudas, suplementos alimentares, produtos para curativo etc.. 
  

 
 
 

 
R$ 3.172,60 

 
subtotal 

 
 
 

 
R$ 38.071,18 
----------------------- 
R$ 38.071,18 
 
 

 

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA PARCERIA R$ 68.000,00 

 (SECENTA E OITO REAIS) 
 
 PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAL 

Nº Especificação 
 

FÍSICO 
 

FINANCEIRO 

] 
 

 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

40 
 

40 
 

 
 
R$ 29.928,82 
 
 
R$ 38.071,18 

 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  

MÊS DATA MÁXIMA PARA 
LIBERAÇÃO VALOR MÊS DATA MÁXIMA PARA 

LIBERAÇÃO VALOR 

JANEIRO 05/02/2018 R$ 6.800,00 JULHO 05/08/2018 R$ 6.800,00 
FEVEREIRO 05/03/2018 R$ 6.800,00 AGOSTO 05/09/2018 R$ 6.800,00 

MARÇO 05/04/2018 R$ 6.800,00 SETEMBRO 05/10/2018 R$ 6.800,00 
ABRIL 05/05/2018 R$ 6.800,00 OUTUBRO 05/11/2018 R$ 6.800,00 
MAIO 05/06/2018 R$ 6.800,00    

JUNHO 05/07/2018 R$ 6.800,00    
 
 
 
 
 
 

Dracena, 01 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 

                  Mariza Helena Cortezi Buccironi 

                            CPF/721.907.608-87 

 

 


