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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2018 

 

A APAE Anápolis propõe para o ano de 2018 ações que representem a sequencia das suas 

atividades, consoante com sua missão e os princípios que orientam a trajetória do movimento 

apaeano, bem como o exercício da excelência técnica e gerencial e os ideais democráticos que 

caracterizam a sua atuação. Neste sentido, contempla as seguintes categorias de ações: 

 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA 

 

A Superintendência objetiva propiciar à diretoria, interface para o funcionamento institucional, 

exercendo uma atuação sistêmica, de modo a oferecer suporte à realização das ações de 

planejamento e de execução desenvolvidas nos demais setores da APAE. Para o cumprimento 

destas finalidades, as seguintes ações serão realizadas: 

 

A. PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

 Elaboração do Relatório de Gestão de 2017; 

 Reunião bimestral com a Diretoria Executiva; 

 Reunião semestral com o Conselho de Administração; 

 Reunião semestral com o Conselho Fiscal; 

 Realização de Assembleias Gerais; 

 Articulação com coordenadores de departamentos da instituição, para apropriação dos 

resultados de suas atividades em 2017 e planejar ações para 2018, visando ao 

fortalecimento de sua função e ao exercício de seu papel; 

 Apoio às campanhas institucionais; 

 Busca de maior resolutividade do serviço prestado; 

 Capacitação da equipe, visando ao seu aperfeiçoamento técnico; 

 Busca de ações e campanhas de captação de recursos; 

 Cumprir e fazer cumprir a missão estatutária da instituição e para tanto desenvolver as 

seguintes atividades no decorrer da atual gestão: 

 

1. Supervisionar as atividades das áreas técnica e administrativa, acompanhando e avaliando 

as atividades desenvolvidas, com o objetivo de manter o bom andamento dos setores. 
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2. Atender as pessoas que necessitam de informações, pessoalmente ou via telefone, 

agendando visitas, acertando convênios e outros, com o objetivo de estabelecer vínculos 

entre a instituição e a comunidade. 

 

3. Receber as correspondências e documentos que chegam a APAE, separando-as de acordo 

com assunto e o setor, a fim de responder ou encaminhar ao responsável.  

 

4. Cumprir e fazer as determinações da administração superior, disciplinando os funcionários 

executando as atividades solicitadas e outras, com o objetivo de atender as necessidades 

da diretoria executiva. 

 

5. Manter-se informada sobre as alterações da legislação, verificando os meios de 

comunicação disponíveis, materiais técnicos, leis, resoluções e outros, a fim de que APAE 

acate as exigências legais. 

 

6. Zelar pela segurança do patrimônio móvel e imóvel, verificando se existe a necessidade de 

consertos, reformas e substituição de equipamentos e mobiliários solicitando pareceres dos 

departamentos responsáveis. Manter em perfeito estado de conservação todo este 

patrimônio. 

 

7. Incentivar e apoiar a participação dos colaboradores em cursos e simpósios, buscando as 

condições necessárias para melhor qualificação destes. 

 

8. Solicitar os setores responsáveis à renovação de autorização legal e convênios, 

encaminhando documentos necessários para os órgãos do governo e conveniados com o 

objetivo de atender as exigências legais para funcionamentos; 

 

9. Conferir e avaliar os relatórios da instituição, a fim de se discutir os fluxos e propor 

processos de melhoria. 

 

10. Representar APAE Anápolis quando solicitado, participando de reuniões e solenidades. 

 

11. Elaborar proposta de aumento de recursos, verificando a possibilidade junto às 

coordenações de todas as unidades de novos procedimentos ou novos projetos. 
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12. Avaliar e solicitar dos departamentos responsáveis às atividades de promoção da 

instituição, revisando os textos e materiais de divulgação, a fim de encaminhar aos órgãos 

de comunicação e entidades relacionadas. 

 

13. Assessorar administrativamente a presidência, desenvolvendo as medidas necessárias para 

o bom andamento, com o objetivo de fazer o intercâmbio entre a Diretoria da APAE e a 

estrutura funcional; 

 

 

14. Acompanhar a manutenção e controle da área de segurança preventiva, verificando a 

necessidade de contratações e equipamentos com o objetivo de assegurar a idoneidade do 

patrimônio; 

 

15. Organizar e/ou apoiar os responsáveis pelas unidades na realização de eventos e 

campanhas, contatando autoridades e patrocinadores, a fim de divulgar o nome da 

instituição; 

 

16. Acompanhar a qualidade do atendimento às pessoas com deficiências, esclarecendo 

dúvidas junto às famílias e a comunidade; 

 

17. Buscar condições para defender os direitos dos usuários através dos órgãos responsáveis, 

além dos meios de comunicação, ministério público, OAB e outros, com o objetivo colaborar 

na resolução de problemas. 

 
18. Participar ou incentivar a participação de representantes apaeanos em Conselhos de 

Direitos de áreas relacionadas à missão da instituição. 

 
19. Visitar e promover reuniões com as áreas administrativas e técnicas a fim de se subsidiar 

de informações que possam ser relevantes para o bom andamento da Apae, bem como 

promover o apoio para que esses setores sejam assessorados em suas necessidade. 

 
20. Acompanhar o desenvolvimento anual do Plano de Ação e buscar a realização de um 

planejamento estratégico como ferramenta determinante e ponto de partida da organização, 

a fim de antecipar o que a organização deverá fazer e quais objetivos deverão ser atingidos, 

suas definição de estratégias que a ajudarão a colocar em prática a execução dos objetivos 

e também a sobrevivência da entidade. O planejamento tem como propósito adotar medidas 

decisivas para a condução das atitudes em relação ao seu plano, aumentando a 
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probabilidade de que no futuro, a organização estará no lugar certo e na hora certa, 

oferecendo uma visão de futuro, independente do tamanho do seu tamanho. 

 
21. Intermediar todas as necessidades das unidades que junto a presidência; emitindo 

pareceres para o suporte na tomada de decisão. 

 
22. Buscar ou fomentar meios de divulgação do trabalho da entidade, com vistas a maior 

divulgação do trabalho desenvolvido por ela. 

 

2. ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE 

 

A Assessoria Técnica de Saúde tem como finalidade apoiar as coordenações, setores 

administrativos, superintendência e presidência em diversos assuntos relevantes para 

instituição, assessorando e articulando com diversos órgãos assuntos de interesse de 

atuação principalmente na área da saúde. 

 

A. Principais públicos:  

 Presidência 

 Superintendência 

 Coordenação Cer- Intelectual 

 Coordenação Laboratório 

 Coordenação Cer- fisica 

 Coordenação Cer- auditiva 

 Coordenação AME - Doenças Raras e Triagem Neonatal 

 Faturamento 

 Recursos humanos 

 Compras 

 Tecnologia da informação 

 Faturamento 

 Departamento Juridico 

 

B. Plano de ação continuada 

 Representar a APAE Anápolis sempre que solicitado nas secretarias de Saúde municipal e 

Estadual, ministério da Saúde e a assessorar as coordenações  levantando  ações  a fim de 

se estabelecer um processo de melhoria contínua, no desenvolvimento das atividades das 

unidades, na organização do serviços, na implantação e implementação de novos 

convênios. 
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C. Ação contínua para 2018 

 Atuar junto a Coordenação do laboratório assessorando nos processos de compras, 

convênios e fornecedores; 

 Assessoria as coordenações do Centro Especializado em Reabilitação; 

 Representar as diversas áreas de saúde em CIR e CIB; 

 Articular junto ao Ministério da Saúde todas as portarias o qual a APAE responde; 

 Articular nas diversas coordenações e gerencia da Secretaria e Estado da Saúde a fim de 

manter um bom relacionamento e resolutividade das ações necessárias ao bom 

desempenho da APAE Anápolis; 

 Apoiar o Coordenador  Estadual de Triagem Neonatal; 

 Buscar o reconhecimento da APAE Anápolis na Coordenação de Sangue e 

hemoderivados; 

 Monitorar e implementar o Programa de Doenças Raras na APAE Anápolis. 

 Assessorar as coordenações e Superintendência nas diversas Emendas parlamentares. 

 Participar do Conselho Municipal de Saúde; 

 Participar do Conselho Estadual de Saúde; 

 Participar das Reuniões de planejamento da APAE Anápolis; 

 Elaborar documentos, pareceres, ofícios, etc.; 

 Assessorar o departamento jurídico em questões de saúde; 

 Assessorar as diversas áreas administrativas sempre que necessitar do meu conhecimento 

na área de demanda. 

 

D. Principais ações para 2018: 

1. Implementação do Serviço de Referencia em Doenças Raras: 

Ação: Atuar junto as Secretarias municipal e Estadual na organização do Serviço através 

da Regulação, organizar os atendimentos junto com a coordenação e a equipe 

multiprofissional e assessorar o laboratório na oferta dos exames necessários. 

Prazo: Ação continua. 

 

2. Projetos CER III: 

Ação: apoiar e assessorar as coordenações do CER III na execução de projetos aprovados. 

Prazo: Ação continua. 

 

3. Capacitação em Triagem Neonatal. 
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Ação: Organizar junto à coordenação do laboratório cursos de capacitação em Triagem 

neonatal apoiado pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Meta: Ação continua 

 

4. Emendas Parlamentares. 

Ação: Alimentar emendas parlamentares e organizar a execução das mesmas junto com o 

Departamento Jurídico, compras e Coordenações. 

Prazo: Até Dezembro de 2018. 

 

5. Faturamento. 

Ação: Atuar junto ao faturamento, à secretaria municipal e estadual no monitoramento de 

financiamento e recebimento dos procedimentos em Saúde. 

Prazo: Até Dezembro de 2018. 

 

6. Assessorar setor de TI, laboratório e ambulatório na implantação do SYSNEO. 

Prazo: até dezembro de 2018. 

3. SETOR JURÍDICO 

 

Missão 

O Departamento Jurídico tem como finalidade defender os interesses da APAE Anápolis, 

proporcionando segurança nos negócios jurídicos firmados pela instituição, bem como oferecer 

assessoramento jurídico a todas as suas unidades.  

O Departamento Jurídico oferece consultoria interna às diversas áreas e setores da instituição, de 

forma a viabilizar o desenvolvimento de suas ações, além de representar a APAE Anápolis nas 

ações judiciais ou processos administrativos em que a mesma for parte ou tiver interesse direto ou 

indireto. 

O Departamento Jurídico também tem como missão o assessoramento técnico na defesa e 

garantia de direitos da pessoa com deficiência e de sua família, na busca de sua efetiva inclusão 

social, por meio de processos de conscientização da pessoa com deficiência e sua família, apoio 

jurídico, judicial ou extrajudicial no que se refere a litígios que envolvam diretos/deveres da pessoa 

com deficiência e de sua família.  

 

Objetivos 

 Assessoramento Jurídico a todas as unidades da APAE Anápolis, com a permanente 

orientação, análise, acompanhamento e disponibilização de todo o arcabouço legal, para 

que tais unidades possam salvaguardar seus interesses na defesa dos direitos da pessoa 

com deficiência; 
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 Defesa dos direitos e garantias da pessoa com deficiência; 

 Orientação e fortalecimento da família através do Programa de Atendimento Jurídico 

Familiar; 

 Contribuição com a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, com ênfase na rede 

regular de ensino e no mercado de trabalho; 

 Assessoria Jurídica para assuntos institucionais;  

 Assessoria Jurídica para assuntos internos (recursos humanos, departamento pessoal etc.) 

 Busca de maior integração do Departamento Jurídico e demais departamentos da APAE 

Anápolis; 

 Elaboração e análise de projetos, contratos e convênios em que esteja envolvida a 

instituição; 

 Elaboração de processos licitatórios; 

 Atuação em processos judiciais e extrajudiciais em que envolvam a pessoa com deficiência 

ou a instituição; 

 Atuação junto aos sindicatos de classe, com participação em reuniões de negociação que 

envolva direitos da instituição e dos trabalhadores; 

 Participação nas ações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

voltadas para o interesse da pessoa com deficiência; 

 Participação nas ações do Conselho Municipal de Assistência Social, voltadas para o 

interesse da pessoa com deficiência; 

 Acompanhamento da prestação de serviços dos voluntários encaminhados pelo Juizado 

Especial Criminal e Justiça Federal para cumprimento de pena alternativa, ou seja, 

prestação de serviços à comunidade na APAE Anápolis; 

 Montagem de processos para busca de recursos/pedidos de doação junto aos órgãos 

públicos e privados; Apoio na captação de recursos; 

 Orientação para cumprimento das obrigações e dos prazos estatutários (reuniões, 

apresentação de contas, assembleias gerais, orçamento, plano de ação,etc.); 

 Estudo e apresentação de propostas de alteração no Estatuto Social da APAE, quando 

sugerido pela Federação Nacional das APAEs, imposto pela legislação civil em vigor, ou 

diante da própria necessidade da APAE Anápolis; 

 Acompanhamento dos prazos e prestação de contas na manutenção do Título de CEBAS - 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; 

 Manutenção do registro da APAE junto ao Conselho da Criança e do Adolescente de 

Anápolis – CMDCA, acompanhar os trâmites do processo junto ao CMDCA, atendendo, 

tempestivamente, a todas as diligências;  

 Manutenção do registro da APAE junto ao Conselho Municipal de Assistência Social;  
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 Inscrição e Manutenção do registro da APAE junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa;  

 Manutenção do Certificado de Conformidade junto ao Corpo de Bombeiros, referente ao 

Projeto de Combate à Incêndio; 

 Manter atualizados os contratos, convênios, certificados, títulos e isenções da APAE 

Anápolis.  

 Ajuizamento de processo administrativo ou judicial junto aos órgãos públicos para assegurar 

a imunidade de impostos para a APAE (IPTU, IPVA, etc).  

 

Estrutura 

Atualmente a estrutura do Departamento Jurídico é composta por uma Advogada e uma Secretária. 

Assim, são ações planejadas ao cumprimento destes objetivos: 

Estratégias e Ações: 

 Realizar atendimento as famílias no Programa de Atendimento Jurídico Familiar, em 

conformidade com agenda do Serviço Social, oferecendo orientação jurídica; mediação de 

conflitos; ajuizamento de ações de Interdição; acompanhamento e encaminhamento a 

órgãos públicos e privados; 

 Fortalecer a família da pessoa com deficiência, no conhecimento e busca de direitos, 

através reuniões em grupo (reuniões de pais na Escola Maria Montessori) e do atendimento 

individual às famílias, fazendo com que conheçam e passem a exigir os direitos da pessoa 

com deficiência, como: Igualdade e não discriminação; Saúde; Educação; Trabalho; 

Assistência social; Previdência social; Cultura; Esporte; Acessibilidade; Gratuidade de 

transporte coletivo; Acesso à justiça; Prioridade no atendimento, etc...;  

 Atender, acompanhar e encaminhar as famílias/usuários aos diversos órgãos públicos e 

privados para resolução dos problemas jurídicos apresentados, bem como impulsionar os 

processos judiciais em andamento; 

 Nos casos de impossibilidade de resolução dos casos pelo Departamento Jurídico da 

APAE, encaminhar as famílias para os órgãos competentes (Ministério Público, Judiciário, 

Advocacia Dativa, Conselhos Tutelares, Delegacia, Juizado da Infância e Juventude, etc.). 

 Buscar a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade através de ações no Conselho 

da Pessoa com Deficiência, isto é, buscar a intervenção junto a diferentes órgãos no sentido 

de promover os ajustes físicos, materiais, humanos, sociais e legais que se mostrem 

necessários para que a pessoa com deficiência possa imediatamente adquirir condições de 

acesso ao espaço comum da vida na sociedade; 

 Elaborar e analisar contratos, convênios, licitações e outros instrumentos firmados pela 

APAE Anápolis; 
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 Executar e auxiliar na prestação de contas das Emendas Parlamentares; 

 Assessoria Jurídica para todos os departamentos da APAE, com atuação de forma 

preventiva; 

 Atuar junto ao Departamento de Recursos Humanos nos programas de prevenção a 

acidentes do trabalho; 

 Apoio aos Membros da Diretoria na confecção de Atas e em outras atividades estatutárias; 

 Atualizar mensalmente dados da APAE no Portal de Convênios da União – SICONV, e 

outros, para que a mesma possa estar apta a firmar convênios com o Poder Público; 

 Elaborar políticas públicas em defesa da pessoa com deficiência e apresentar no Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência; 

 Participar das reuniões mensais no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de 

Anápolis; 

 Participar das reuniões mensais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 Participar das reuniões de negociação de reajuste salarial da categoria junto aos Sindicatos 

de Classe; 

 Orientação ao Departamento Pessoal nos contratos de trabalhos firmados (carga horária e 

demais condições de trabalho dispostas na CLT) 

 Convocação da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para 

participação nas reuniões da Diretoria da APAE, cumprindo os prazos estatutários; 

 Ingresso de processo administrativo junto aos órgãos públicos solicitando isenção de 

impostos (IPTU, IPVA, etc.) 

 Solicitar junto ao Corpo de Bombeiros vistoria para emissão do Certificado de 

Conformidade, requerendo isenção das taxas de vistoria; 

 Disponibilizar informações e documentos da APAE atualizados para as unidades da APAE;  

 Atuação e acompanhamento dos processos judiciais e administrativos que estão em 

andamento; 

 Realizar 03 grupos de estudos sobre legislação e normas que envolvam a pessoa com 

deficiência e organizações da sociedade civil; 

 Prestar informações ao Ministério Público do Trabalho sobre andamento da construção da 

nova sede da APAE. 

 

Cronograma 

As ações do Departamento Jurídico são contínuas e acontecerão durante todo o ano de 2017, de 

acordo com as necessidades da instituição. 
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4. SETOR DE COMUNICAÇÃO 

 

O setor de comunicação é responsável pelo planejamento e execução operacional de projetos 

de comunicação nas áreas: mercadológica, institucional, administrativa e interna, direcionadas a 

diferentes públicos. 

 

A. Objetivo: 

 Realizar ações planejadas a fim de aperfeiçoar o brand equity da APAE Anápolis e buscar 

um melhor retorno para a captação de recursos. 

 

 

B. Estratégias: 

1. Comunicação mercadológica: 

 Fazer campanhas para captação de recursos de pessoas físicas, apoiando o telemarketing 

por meio de ações segmentadas; 

 Fazer ações de fidelização e agradecimento aos públicos (doadores, imprensa, apoiadores, 

patrocinadores, etc.); 

 Buscar novas formas de captação de recursos para pessoa jurídica, junto aos setores de 

captação e jurídico. Ex.: (Fundos, Impostos e Selo Empresa Solidária); 

 Fazer planejamento estratégico de comunicação; 

 Fazer planejamento do facebook e instagram ads; 

 Fazer a divulgação de todos os eventos, incluindo trabalho gráfico e digital; 

 Fazer divulgação dos cursos do ID Digital;  

 Fazer certificados e organizar em plataforma acessível digitalmente e imprimir os que forem 

necessários; 

 Reestruturar as contrapartidas para os parceiros da instituição; 

 #MostraApae: Replicar trabalhos realizados dentro da instituição nas redes sociais (fotos e 

vídeos de colaboradores). 

2. Comunicação administrativa: 

 Fazer relatório de atividades; 

 Fazer e formatar plano de ação; 

 Manter atualizados os dados do cadastro de autoridades para envio de correspondências; 

 Fazer a manutenção das placas de sinalização interna, substituindo-as sempre que 

estiverem começando a se deteriorar ou quando ocorrer alguma mudança; 
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 Atender as necessidades de cada unidade e setor, no que se referem à papelaria e criação 

de artes em geral; 

 Auxiliar a superintendência e a presidência na elaboração, impressão e envio de ofícios, 

projetos, cartões de felicitações, cartões de condolências, relatórios, etc.; 

 Manter atualizada a intranet. 

 

3. Comunicação interna: 

 Alimentar e atualizar a intranet. Incluindo: eventos, avisos, informações, agenda corporativa, 

aniversariantes, férias, pesquisas internas, dentre outras ações; 

 Enviar e-mails informativos aos colaboradores; 

 Produzir novo modelo de cartão de aniversário e imprimir mensalmente enviando-os aos 

colaboradores; 

 Enviar cartões de aniversário para os colaboradores do Estado e Município. 

 

4. Comunicação institucional: 

 Atualizar o site da instituição de acordo com suas necessidades; 

 Reestruturar a página: Como Doar (site). Colocar uma linguagem mais motivacional, 

baseado no script utilizado no telemarketing; 

 Buscar premiações e títulos a níveis Estadual e Nacional; 

 Fazer vídeo institucional; 

 Fazer campanhas de conscientização sobre deficiências, doenças, reabilitação e 

tratamentos, sempre que possível; 

 Produzir material para a divulgação do trabalho que é realizado na APAE Anápolis; 

 Alimentar e atualizar o site, o blog e as redes sociais da instituição com novidades, 

informações e acontecimentos; 

 Enviar e-mails marketing para a lista de contatos, sempre que houver novidades ou 

informações; 

 Enviar cartões de aniversário e natal para autoridades Estaduais e Municipais; 

 Utilizar pesquisas recentes sobre perfil do doador no Brasil para embasar planos e ações de 

comunicação e captação de recursos; 

 Fazer a manutenção da página “cantinho da informação”. Replicar em toda a rede digital e 

imprensa; 

 Fazer vídeos com médicos e profissionais da saúde falando sobre as doenças tratadas, de 

forma simples; 

 Solicitar matérias (sob demanda) para os vários meios de comunicação da imprensa 

Anapolina; 

 Fazer revista informativa trimestral; 
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 Realizar campanha para a conscientização do teste do pezinho juntamente com a secretaria 

de saúde. 

 Buscar recursos para a criação de um documentário sobre as necessidades e dificuldades 

diárias da pessoa com deficiência. 

 Buscar recursos para a criação de cartilhas (livro de bolso), sobre as principais doenças 

triadas na APAE Anápolis e assuntos de relevância para a pessoa com deficiência. 

 

5. SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para o ano de 2018, além das atividades já existentes no departamento de Recursos Humanos, 

estaremos implementando e reestruturando alguns projetos e rotinas existentes. Ações que visam 

buscar sempre o crescimento, o desenvolvimento e o estreitamento da relação APAE x 

Colaboradores, enriquecendo substancialmente as condições de trabalho.  

  

 Trabalhando a integração e o bem estar dos colaboradores com o seu ambiente de 

trabalho.  

  

 Enfatizando a SST (saúde e segurança no trabalho), que tem como objetivo garantir o bem 

estar e a boa saúde do trabalhador APAEANO.  

  

A. Missão:  

Promover a ideal condição de trabalho e de desenvolvimento da equipe através de projetos de 

qualidade de vida no trabalho e do estreitamento da relação entre a APAE e o colaborador. 

 

B. Visão: 

Atender às necessidades dos colaboradores desde que estejam em sintonia com os objetivos 

da Associação. 

  

C. Responsável: 

 Cintia Vilela – Analista Recursos Humanos  

  

D. Recrutamento e Seleção de Talentos (aplicando a metodologia de Seleção por 

Competências)  

O recrutamento corresponde ao processo pelo qual a instituição atrai candidatos para participar 

dos processos seletivos. É um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de 

candidatos “qualificados” para uma determinada necessidade.  
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I. A Divulgação das vagas existentes será feita nos diversos meios de comunicação - 

INTRANET, REDES SOCIAIS, WHATSAPP, FACEBOOK,  FACULDADES, SITE e 

outras com a intenção de recrutar bons perfis, recorrer ao banco de talentos já existente 

no departamento de Rh. Selecionar através da análise do perfil e de avaliações 

psicológicas e de conhecimentos específicos, tendo assim visão mais ampla dos 

candidatos e da vaga existente. 

  

II. A divulgação acontecerá sempre que houver vagas disponíveis, e os responsáveis pela 

divulgação será o departamento de RH em parceria com o de comunicação. 

 

III. Serão utilizados, papel, impressora, telefone, a estrutura de Tecnologia da informação e 

o site da APAE. 

 

E. Avaliação do Período de Experiência (25 e de 85 dias) 

Com a finalidade única de promover o desenvolvimento do colaborador, e averiguar se o perfil do 

mesmo se enquadra dentro da necessidade da instituição, realizamos a avaliação de experiência 

em duas etapas, a primeira com 25 dias e a segunda com 85 dias de trabalho. 

Todos os colaboradores são submetidos a duas etapas de avaliação (25 e 85 dias) antes de 

alterarmos o seu contrato para "tempo indeterminado" 

O formulário é preenchido pelo coordenador respectivo juntamente com o avaliado. A cultura do 

feedback é amplamente utilizada pois é através dele que os ajustes poderão ocorrer. Até mesmo o 

encerramento do contrato por período de experiência. 

 

I. Será repassado à coordenação respectiva, o formulário de avaliação nas épocas previstas (25 

e 85 dias). O mesmo deve ser preenchido pelo coordenador juntamente com o avaliado, uma 

vez que o feedback é a parte mais importante deste processo. 

II. O coordenador da unidade será o responsável pelo preenchimento e pelo feedback do 

resultado da avaliação de experiência. 

III. Serão utilizados formulários de avaliação e caneta. 

 

F.  Pesquisa de Clima Organizacional 

  

É um instrumento voltado para análise do ambiente interno a partir do levantamento de suas 

necessidades. Tem por objetivo mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento 

motivacional dos colaboradores da instituição e através da apuração de seus pontos fortes, 

deficiências, expectativas, objetivos, e sugestões.  
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A pesquisa será realizada anualmente com todos os colaboradores, terceirizados, voluntários 

estagiários e celetistas da APAE. Na pesquisa são abordados assuntos de relacionamento, 

motivação, liderança, estrutura organizacional entre outros aspectos. No final, os dados são 

consolidados, e disponibilizados para presidência/superintendência e colaboradores através da 

Intranet. 

 

I - Será realizada através de um formulário de pesquisa de clima, considerando vários indicadores 

que constitui a relação entre APAE e seus colaboradores. A pesquisa deverá ser feita com a 

maioria dos colaboradores (buscando a totalidade). Será entregue a cada colaborador formulário 

de pesquisa, este responderá e o departamento de Rh será responsável pela mensuração e 

ponderação dos resultados da pesquisa. 

 

II - Realizar a pesquisa anualmente no mês de Agosto ou Setembro. 

 

III- O Rh será responsável pela formulação da pesquisa, aplicabilidade e mensuração dos 

resultados (da aplicação à mensuração dos resultados). 

 

IV - Poderão ser utilizados formulários, canetas ou computador se for pesquisa informatizada. 

Acessada através de link. 

 

G. Programa treinamento e desenvolvimento contínuo 

 É o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para torná-los mais produtivos e 

mais capacitados, contribuindo para o alcance dos objetivos da instituição. O propósito do 

treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos, influenciando seus 

comportamentos.  

Montar um calendário para os treinamentos.  

 Telefonia e Recepção 

 Serviços Gerais 

 Treinamento Comportamental realizar trimestralmente. Sendo 2 no primeiro semestre e dois 

no segundo. 

 

Realizar o seminário da APAE que tem como objetivo:  Propagar as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão realizadas na APAE Anápolis;  Promover a integração de estudantes e profissionais da 

APAE e da comunidade; Propiciar a divulgação de eventos científicos e culturais dos quais 

participaram um ou mais colaboradores da APAE Anápolis. Seminário é previsto acontecer duas 
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vezes no ano em dias de trabalho coletivo para que as professoras possam participar. De acordo 

com o calendário da escola previsão é acontecer um no primeiro semestre outro no segundo. 

  

I. Será feito um cronograma de datas para realizar o seminário e também o treinamento de 

integração e o de telefonia. 

 

II. Os treinamentos acontecerão no auditório do laboratório, com previsão para treinamentos 

trimestrais, e serão planejados pelo Rh. 

 

III. Serão utilizados, TV, vídeo, DVD, data show. 

  

H. Pesquisa de satisfação dos clientes (pacientes) 

I. Essa prática fornece condições ao setor de conhecer de forma concreta a real necessidade 

de seus clientes, e oferece dados para planos de ação voltados para as necessidades 

apontadas por eles mesmos.  

Na recepção ficam disponibilizados os formulários e urnas padronizadas para que o nosso cliente 

possa avaliar os serviços da instituição em todos os âmbitos referente aos testes de sorologia, 

pezinho, olhinho e orelhinha são encaminhados ao gerente da qualidade (Jaime).  Já a pesquisa no 

RH fica disponível apenas em arquivo digital salvo no computador. A mensuração da pesquisa será 

trimestral.  

  

I. O departamento de Recursos Humanos receberá do gerente de qualidade ou da coordenação 

os formulários das pesquisas de três em três meses, devidamente preenchidas e 

contabilizadas, sendo de responsabilidade do laboratório a contagem cujo responsável pela 

contagem será o Lucas.  Depois de contabilizadas é entregue aos Recursos humanos para 

apresentação dos resultados da avaliação em forma de relatórios, sendo o RH responsável 

pela tabulação e análise.  

II. Os relatórios do laboratório serão apresentados 4 vezes por ano (Março, Junho, Setembro e 

Dezembro). 

III. Fichas de satisfação do cliente, papel e impressora. 

   

J. Projetos de Qualidade de vida no Trabalho  

É um programa que visa facilitar e satisfazer as necessidades do colaborador ao desenvolver suas 

atividades na organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas 

quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. Algumas ações relacionadas 

à QVT: 
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Confraternização dos aniversariantes realizada trimestralmente para comemorar os 

aniversariantes. 

  Dia do Amor Apaeano: Este dia foi criado com o objetivo de reunir todos os colaboradores 

da instituição, em um lugar diferente do ambiente de trabalho, com atividades elaboradas a fim de 

estreitar os laços que os une em prol desta causa tão nobre que é a pessoa com deficiência. 

Oferecer um dia cheio de dinamismo, alegria e colocar em evidência a importância do capital 

intelectual na instituição.  

 

K. Projetos que envolvem a Comunicação Interna  

Jornal Mural - estabelecer juntamente com o setor de comunicação a pauta do jornal mural de cada 

mês, buscando sempre a inovação do mesmo utilizando da criatividade como recurso principal. 

Manuais de procedimentos e convênios - disponibilizar no ato da contratação de um novo 

colaborador os manuais de convênios (unimed, uniodonto, cartão alimentação, Acia e CDL e 

outros).Manual de boas Vindas - em parceria com o setor de comunicação e coordenações 

formatar o manual de boas vindas com as informações atualizadas (2014).Todos os projetos acima 

serão realizados pela parceria do RH com a Comunicação. 

 Criar em parceria com o jurídico o manual do colaborador com as informações, 

orientações direitos e deveres. 

 

  

L. Atuação saúde e segurança do trabalho 

Coordenar todos os serviços de SST, desde o PPRA/PCMSO/LTCAT E EMISSÃO DE PPPs. Em 

Mês de renovação contratual em setembro para PPRA/PCMSO. (UNIMED) LTCAT Maio 

(UNIPREV). 

Implantar a semana interna de prevenção de acidentes. (SIPAT) junto a comissão da CIPA.  

O principal objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de 

acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. Esta é uma oportunidade também de reforçar o 

programa de treinamento já realizado, podem-se realizar palestras dinâmicas, gincanas, sorteios e 

outras atividades que reforce este assunto. 

 

M. Atuação mais intensa na SST (Saúde e Segurança do Trabalhador) 

Uma equipe de designados estará designada para “cuidar” da saúde e segurança dos 

colaboradores da APAE. 

  

I. Ter um designado da CIPA em cada Unidade. 

II. Realizar no segundo semestre a semana Interna de Prevenção de Acidentes no 

trabalho. (SIPAT).  
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III. Realização de rondas contínuas com o objetivo de manter os diversos ambientes de 

trabalho organizados. 

IV. Realizar relatórios de investigação de acidentes de trabalho. 

V. Monitorar se os designados fizeram o curso da CIPA 

 

N. Controle de benefícios 

 Controlar todos os benefícios e usuários. Inclusões, exclusões e negociações junto às operadoras, 

sempre visando o melhor para a APAE e seus colaboradores. Atualmente temos a Unimed – 

máster especial, Uniodonto, Cartão Alimentação, ACIA. Unimed seguros 

  

O. Participação na organização e realização de eventos 

Contribuir tanto na organização quanto na execução dos diversos eventos existentes na APAE. 

  

 

P. Planejamento anual das férias 

Sempre no Mês de Outubro Iniciar as negociações para o planejamento das férias referente ao ano 

de 2018. Mensalmente fazer as confirmações de férias por unidades e fazer o repasse para o 

departamento pessoal providenciar o pagamento.  

  

Q. Controle de estagiários e jovens aprendizes 

Comunicar aos departamentos envolvidos o término de contrato dos estagiários. Em caso de 

renovação, entrar em contato com o IEL e fazer renovação. No caso dos jovens aprendizes, avisar 

o Pró-Cerrado com 30 dias de antecedência do termino para fazer a substituição do jovem. 

 

R. Manter todas as rotinas existentes do setor 

 Ajustar e avisar o departamento pessoal quem solicita a alteração de carga 

horária; controlar banco de horas e férias que são fracionadas ou que são 

autorizadas a gozar em um mês e receber em outro. Atendimento ao público 

interno e externo. Emissão de declarações, solicitações diversas da presidência, 

superintendência, das coordenações e dos colaboradores em geral; análise de 

pedidos de redução de carga horária e homologações de carga horária em 

sindicatos. No ato da entrega de documentos de novos colaboradores solicitar 

aos mesmos o preenchimento da ficha do CNAES e após o preenchimento 

encaminhar à Rosélia para as próximas providências. E avisá-la também quando 

o colaborador for desligado, para que o cadastro se torne inativo. 

 

S. Rateio de notas fiscais 
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Mensalmente verificar a chegada das notas fiscais e boleto da Uniodonto / Unimed / Unimed 

Seguros / Sigacred / Drogaria Silver / Pajé / Net telefone laboratório. Após o recebimento 

encaminhar ao setor de compras e financeiro para lançamento e posteriormente fazer rateios. 

 

T. Liberação de dias ou ajuda de custo 

Conferências dos documentos que chega ao RH de termos de liberação de dias ou ajuda de custo 

verificar os dados salvar os dados na planilha para futuras apresentações nos seminários assinar e 

encaminhar para autorização da superintendência e presidência. Depois de assinado pelo 

presidente dar retorno ao coordenador para fazer o repasse ao solicitante. 

 

U. Implantar em parceria com o setor de TI as regras para uso de internet e 

equipamentos em TI 

 

Junto ao setor de ti estabelecer uma rotina que o RH comunica o setor de TI a criação ou 

inativação de usuários de colaboradores novatos ou dos colaboradores que estão saindo da 

instituição. 

 

V. TURNOVER 

Relatório realizado trimestralmente que demonstra como está a relação de admitidos e demitidos 

da instituição.  Turnover é uma palavra oriunda do idioma inglês e pode ser traduzida como o ato 

de renovação,  troca, mudança,  A palavra é utilizada no Brasil espacialmente na área de 

Recursos Humanos, como um termo que se refere a demissão e admissão de funcionários em 

uma organização em um período de tempo dado. É a rotatividade de funcionários dentro de uma 

empresa. No âmbito da Administração de Empresas e de Recursos Humanos existe um cálculo 

que determina qual é a porcentagem de indivíduos que entram e saem do quadro de funcionários 

da empresa, ou seja, esse índice aponta qual é a porcentagem de turnover. Esse cálculo visa 

analisar a eficiência da organização em manter funcionários e permite que a partir desse resultado 

se tomem medidas para que o índice de saída seja diminuído. Existem controvérsias sobre qual 

seria a porcentagem ideal de turnover que uma empresa deveria ter. Contudo, em geral, 

especialistas apontam que valores entre 5% a 7% ao mês podem ser considerados uma 

rotatividade normal. 

 

W. Acompanhamento nas auditorias internas e externas da ISO 

Anualmente é feito as auditorias para recertificação da ISO tanto as internas quanto as externas 

estar disponível no dia e horário agendado para atendimento da auditora e responder sobre o setor 

e passar todos os documentos solicitados no processo de auditoria. 
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6. SETOR DE TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A. Objetivo 

Analisar os servidores diariamente a procura de falhas, deixando os serviços mais tempo 

disponíveis com uma maior integridade dos dados. 

 
B. Projetos e necessidades prioritárias: 

 

1. Aquisição de um servidor: 

 Instalação do servidor; 

 Substituição dos servidores que estão mais antigos, deixando os mesmo para backup. 

 
2. Manutenção preventiva dos computadores: 

 Manutenção preventiva de todos os computadores da instituição, fazendo substituição 

de peças quando necessário, fazendo com que os mesmos tenham um funcionamento 

melhor trazendo melhor desempenho. 

 
3. Mudança de link ADSL para link dedicado: 

 Retirar os links ADSL’s que é um link instável e colocar um link de internet dedicado 

que é mais estável e com um melhor desempenho. 

 

4. Manutenção Preventiva Servidores 

 Limpeza dos equipamentos; 

 Substituição de peças se necessário. 

 

5. Instalação do Cacti  

 Monitoramento de trafego de rede, visando monitorar mais de perto quanto está 

trafegando em cada porta do switch, inclusive na fibra. 

 

6. Manutenção de todos os sistemas do CRASA: 

 WinAudio; 

 Ez Screen ISH e ILo292; 

 NOAH (Equinox, Aventa, Diny, Fonaq, Lapper, Videx, Affinyt). 
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7. SISNEO: Análise e implantação do SISNEO 

 Levantamento de um plano de projeto; 

 Estudo do caso; 

 Verificar as vantagens e desvantagens dos sistemas; 

 Verificar infraestrutura para possível implantação; 

 Apresentação da proposta para diretoria e setores envolvidos; 

 Extinção do programa doctors no AME: Após a implantação do SISNEO, verificar se o 

mesmo tem a possibilidade de substituição do Doctors. 

 
8. MULTILAB: 

 Correções e adaptações no Multilab; 

 Implantar o sistema de campanhas, visando ganhar tempo, chegando as amostras já 

cadastradas. 

 
9. Monitoramento de notas fiscais: 

 Apresentar e implantar um sistema de monitoramento de notas fiscais emitidas pela 

APAE Anápolis nos 3 CNPJS. 

 
10. SANKHYA: 

 Treinamento dos colaboradores com as vídeos aulas da universidade sankhya; 

 Implantar o sistema de cheques no financeiro; 

 Configuração e utilização do modulo de patrimônio; 

 Verificar possibilidades da implantação do modulo de ponto eletrônico; 

 Adaptações, correções e manutenção do Sankhya; 

 Criação e emissão de relatórios conforme demanda. 

 

11. Agenda: 

 Desenvolvimento da agenda para atender o CRASA e o AME. 

 

7. SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

O Departamento de Captação de Recursos é uma competência própria e exclusiva das 

organizações da sociedade civil. Ele, junto com a equipe gestora e a diretoria da instituição quem 

irá liderar o processo de planejamento de mobilização de recursos e a sua implementação, 

propondo alavancar as receitas e garantir as formas de sustentabilidade da estrutura e das 

atividades da instituição.  
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A. ACOMPANHAMENTO/SUPERVISÃO DAS COLETAS REFERENTE Á PARCERIA 

TRIUNFO-CONCEBRA 

 Realizar agendamento das coletas; 

 Providenciar motorista e apoio para as coletas; 

 Solicitar acompanhamento do oficial de manutenção para possíveis reparos nas urnas; 

 Realizar as coletas juntamente com representante da triunfo-concebra; 

 Contas os valores doados junto ao tesoureiro da triunfo-concebra; 

 Emitir recibo de doação das coletas para triunfo-concebra; 

 Encaminhar ao financeiro da APAE Anápolis o recibo de doação para identificação de 

depósito realizado pelo triunfo-concebra. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Gustavo Vinhal  

 

B. ACOMPANHAMENTO DAS COLETAS NOS SHOPPINGS 

 Realizar o agendamento das coletas; 

 Providenciar motorista e apoio para as coletas; 

 Realizar as coletas juntamente com o representante dos shoppings; 

 Contar os valores arrecadados; 

 Emitir recibo de doação; 

 Repassar ao financeiro da APAE Anápolis o valor doado e recibo; 

 Identificar urnas com defeito e solicitar o oficial de manutenção o reparo. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia 

 

 

C. APOIO NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS 

 Apoiar na organização e realização dos eventos institucionais (Baile / Festa Junina / 

Churrasco / Bazares), fortalecendo e otimizando a arrecadação.  

 Meios serão definidos em reunião para organização de cada evento junto à equipe. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia  
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D. REALIZAR CAMPANHAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO SETOR DE 

COMUNICAÇÃO 

 Planejar as campanhas de doação; 

 Definir público alvo; 

 Apoiar na produção do material da campanha; 

 Realizar a campanha conforme planejamento; 

 Acompanhar e avaliar resultados. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia e Alba Valéria 

 

E. GERENCIAMENTO DO PAGSEGURO 

 Acompanhar doações realizadas por meio do pag seguro; 

 Fazer transferências para conta da APAE Anápolis; 

 Encaminhar comprovantes das doações ao financeiro; 

 Encaminhar agradecimento aos doadores. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia  

 

 

F. ENVIO DOS FOLDER’S PARA SANEAGO 

 Encaminhar mensalmente para a Saneago os folder’s para os grupos específicos 

conforme escala enviada pela Saneago; 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia  

 

G. VENDA DOS CARTÕES DE NATAL DA APAE ANÁPOLIS 

 Verificar estoque; 

 Definir valores; 

 Apoiar na divulgação; 

 Realizar as vendas, entregas e recebimento; 

 Emitir recibo de venda e encaminhar ao financeiro; 

 Encaminhar agradecimento ao comprador (apoiador). 
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Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia  

 

H. COORDENAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL SOLIDÁRIA 

Supervisão operacional; 

Supervisão financeira/acerto/prestação de contas; 

Elaboração de relatórios, bem como analise para tomada de decisão; 

Emissão, alteração ou cancelamento de Recibos; 

Inclusão, alteração de cadastro de contribuintes; 

Elaboração de relatórios de gratificação da equipe; 

Organização de treinamentos e atividades motivacionais; 

Acompanhamento de metas e premiações; 

Acompanhamento de consultorias e campanhas; 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia 

 

 

I. REALIZAÇÃO DO DIA DO AMOR APAEANO 

 Planejar, organizar e realizar a 3ª Edição do Dia do #Amor Apaeano juntamente com o Setor 

de RH.  

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia e Cintia Vilela 

 

J. APOIAR A SUPERINTENDENCIA E PRESIDENCIA  

 Apoiar a Superintendência e presidência nas ações solicitadas ao departamento de 

captação de recursos. 

 

Data Limite: Contínua 

Responsável: Cássio Correia 

 

8. SETOR DE CONTABILIDADE 

 

O Departamento de Contabilidade tem como objetivo registrar os atos e fatos contábeis realizados 

na APAE, durante o exercício social, que são apresentados através das demonstrações contábeis 
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e notas explicativas. Tem como finalidade fornecer informações que possibilitem a avaliação da 

situação econômica e financeira da instituição, num sentido estático, bem como fazer inferências 

sobre suas tendências futuras.  

 

A. Missão 

Executar serviços contábeis e prover informações gerenciais, atendendo a expectativa dos 

dirigentes da APAE com excelência e ética, através de uma equipe comprometida e qualificada. 

 

B. Visão 

Ser referência no Estado de Goiás em prestação de contas de instituições do terceiro setor, pelo 

uso da tecnologia da informação e excelência na prestação dos serviços. 

 

C. Valores 

Integridade, ética, profissionalismo, reconhecimento humano e intelectual, transparência, qualidade 

e melhoria contínua. 

 

D. Objetivos: 

 Contábil: Classificação e digitação dos documentos de contabilidade; Conferência da 

folha de pagamento e cálculos dos respectivos encargos e outras obrigações 

acessórias, cálculos de férias, 13º Salário e rescisões; Conciliação de contas; Apuração 

do resultado do período; Elaboração de balancetes periódicos, Balanço Patrimonial e 

demais demonstrações contábeis, em moeda local, através de escrituração contábil 

baseada nos documentos apresentados; Elaboração e análise dos relatórios contábeis; 

Elaboração de obrigações legais; Assessoria para assuntos internos aos demais 

departamentos e unidades da instituição. 

 

 Fiscal: Classificação, análise e escrituração eletrônica dos documentos fiscais de 

acordo com as normas vigentes; Elaboração e transmissão de obrigações acessórias 

Federais (DCTF, PER/DCOMP, Declaração de Imposto de Renda), Estaduais 

(Escrituração Fiscal Digital - SPED) e Municipais (declaração de serviços contratados no 

sistema próprio do município); Apuração, elaboração e impressão dos impostos e 

contribuições municipais, estaduais e federais encaminhados ao departamento 

financeiro para pagamentos; Elaboração, atendimento e acompanhamento de processos 

fiscais, estaduais e municipais; Recuperação de créditos fiscais; Assessoria e 

consultoria nas áreas estaduais e municipais e atendimento a eventuais procedimentos 

de fiscalização tributária. 
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 Legalização: Escrituração dos livros societários, elaboração de atas das reuniões do 

conselho fiscal, alteração do estatuto social nos órgãos competentes e outras 

obrigações; Abertura/encerramento de filiais da APAE; Registro do CNPJ; Inscrição 

Estadual e Inscrição Municipal; Obtenção e controle de alvarás de funcionamento nos 

órgãos competentes; Emissão e Renovação de Certidões Negativas de Débitos. 

 

E. Estratégias: 

 Assessorar todos os departamentos da APAE em questões contábeis, com atuação de 

forma preventiva; 

 Analisar os contratos e convênios da APAE nos aspectos contábeis;  

 Solicitar à Prefeitura Municipal de Anápolis os Alvarás de Funcionamento, Bombeiros, 

Vigilância Sanitária e Ambiental e mantê-los vigente; 

 Efetuar os lançamentos contábeis de todas as movimentações de entradas e saídas 

ocorridas na APAE; 

 Registrar serviços voluntários nas unidades da APAE por meio do Termo de 

Voluntariado constando as horas trabalhadas; 

 Registrar o trabalho voluntário da Diretoria e Conselho Fiscal da APAE por meio de atas 

de reuniões; 

 Registrar as doações recebidas de bens/serviços para a APAE, bem como os 

bens/serviços que a APAE doa aos beneficiários; 

 Registrar os Servidores Cedidos do Município de Anápolis e do Estado de Goiás que 

trabalham na Escola Maria Montessori; 

 Registrar as gratuidades recebidas no exercício: CELG, SANEAGO, IPTU, ISS e 

COFINS sobre Faturamento; 

 Acompanhar com o Departamento Jurídico e registrar possíveis ações judiciais; 

 Elaborar a Prestação de Contas para os órgãos competentes com as respectivas 

demonstrações contábeis comparativas ao exercício anterior; 

 Participar de reuniões do Conselho Fiscal; 

 Contribuir para manutenção dos Títulos da APAE (CEBAS expedido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário) e acompanhar processos junto aos Ministérios: 

Educação, Saúde e Desenvolvimento Social; 

 Implantar o módulo patrimonial do sistema Sankhya na APAE; 

 Realizar o Teste de Impairment (avaliação dos bens móveis e imóveis) e inventário 

físico incluído no sistema Sankhya; 

 Criar departamento patrimonial para controle dos bens móveis da APAE; 

 Fazer cumprir as exigências estatutárias em relação à contabilidade; 
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 As demais ações a serem realizadas pelo Departamento de Contabilidade são contínuas 

e acontecerão durante todo o ano de 2018. 

 

F. Cronograma: 

Descrição Classificação Referência 

Registro nos módulos do sistema Sankhya: contabilidade, 

contabilização e Inventário 

Contábil Ação contínua 

Implantação do módulo do sistema Sankhya Patrimonial Contábil Agosto/2017 a 

Dezembro/2017 

Registro nos módulo do sistema Sankhya Livros Fiscais Fiscal Ação contínua 

Transmissão de obrigações acessórias Fiscal Até dia 15 do mês 

Emissão de guias municipais e federais Fiscal Até dia 10 do mês 

Alvarás expedidos pela Prefeitura Municipal de Anápolis Legalização Março/2017 

Prestação de contas  Legalização Abril/2017 

 

9. ESCOLA MARIA MONTESSORI 

 

A. ÂMBITO DE ATUAÇÃO: 

Prestar serviços educacionais às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

promovendo a defesa de seus direitos, o apoio aos familiares e oferecer atendimento especializado 

na área de educação, trabalho, artes, esporte e lazer, assegurando e garantindo condições 

especiais nos atendimentos oferecidos. 

 

B. ABRANGÊNCIA: 

São  550 alunos com Deficiência intelectual e Múltipla, apoio às famílias e Escolas da Rede 

Regular de Ensino que acolhem os nossos alunos, encaminhando e oferecendo suporte aos alunos 

no mercado de trabalho. 

 

C. PROGRAMAS OFERECIDOS: 

O atendimento é realizado através das seguintes modalidades de Ensino 

 Educação Precoce 

 Período Inicial do Ensino Fundamental - PI 

 Projeto Pedagógico Específico – PPE 

 Educação Especial de Jovens e Adultos – EEJA, integrado ao Programa de Formação 

Inicial para o Trabalho - FIT 

 Atendimento Educacional Especializado – AEE  
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Modalidades de Ensino 

Educação Precoce 

Período Inicial do Ensino Fundamental 

Atendimento Educacional Especializado – 

AEE 

Projeto Pedagógico Específico - PPE 

Educação Especial de Jovens e Adultos - 

EEEJA 

Formação Inicial para o Trabalho - FIT 

 

OBS.: A proposta para o ano de 2018 é dar continuidade à proposta de 

escolarização, como uma das quatro escolas polo, escolhida pela Gerência de 

Ensino Especial para experienciar e fazer os ajustes necessários pelo período de 

dois anos a fim de disseminá-la nas Escolas Especiais do Estado de Goiás a partir 

de 2018. 

 

D. ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

 Educação Física 

 Passando a Bola para a Inclusão (treinamentos esportivos) 

 Atividades Aquáticas nas modalidades de recreação e relaxamento 

 Fanfarra  

 Conscientização Ambiental – Venha fazer parte desta luta. 

 Dança, Teatro, Música e Artes Visuais,  

 Informática Educativa 

 Apoio Familiar.  

 

E. EQUIPE RESPONSÁVEL: 

Diretora, Secretária Geral, Coordenadores, Professores, Técnicos, Auxiliares 

Administrativos, Merendeiras, Motoristas, Monitoras de Ônibus e Serviços Gerais. 

 

F. OBJETIVOS SETORIAIS:  

Estabelecer princípios curriculares que possibilitem a participação e co-responsabilização 

dos sujeitos, priorizar uma ação pedagógica voltada à construção de cidadãos conscientes; garantir 

o acesso ao conhecimento sistematizado estabelecendo dessa forma políticas de valorização às 
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pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla na garantia de defesa de seus direitos e deveres 

como forma de garantir sua inclusão social, educacional e profissional. 

 

G. Objetivos Específicos: 

 Aplicar a nova proposta curricular para o fortalecimento do desenvolvimento intelectual do 

aluno, permitindo sua inclusão social e pedagógica; 

 Direcionar ações avaliativas com relação ao ensino-aprendizagem, definindo o nível de 

competência curricular individual do aluno, desenvolvendo projetos preferenciais específicos 

que atendam suas potencialidades e habilidades; 

 Priorizar projetos que contemplem atividades de vida diária que valorizem a independência, 

a autoconfiança das pessoas com deficiência intelectual e outras síndromes; 

 Buscar melhoria na qualidade de ensino para que haja também melhoria na qualidade de 

vida e nas relações humanas;  

 Garantir que o conhecimento, do qual o professor é possuidor, seja efetivamente 

oportunizado a todos os alunos;  

 Promover o desenvolvimento profissional da equipe técnica, procurando dar continuidade 

aos seus estudos e os capacitando para uma melhoria contínua na qualidade do exercício 

profissional;  

 Conscientizar os profissionais da instituição da missão da escola para alcançar resultados 

nos programa/projetos desenvolvidos, levando os alunos ao grau de conhecimento ou 

performance que representa a conquista desses resultados; 

 Realizar trabalhos coletivos e atividades diversificadas para melhorar o ensino 

aprendizagem; 

 Possibilitar ao aluno seu autoconhecimento, a fim de que ele desenvolva sua autoimagem e 

venha a atuar de forma independente e possa, assim, ampliar suas relações sociais; 

 Propiciar o desenvolvimento da capacidade de aprender aos educandos, tendo como meio 

básico a leitura, a escrita e o cálculo;  

 Proporcionar situações de aprendizagem, vivenciando os valores morais e auxiliando os 

indivíduos na formação de uma sociedade mais justa e humana; 

 Elaborar e executar projetos específicos para preparação dos alunos quanto à autogestão e 

capacitação dos Autodefensores para representar a instituição na defesa dos seus direitos; 

 Elaborar e executar projetos extracurriculares nas áreas de desporto, artes e educação 

ambiental; 

 Despertar o interesse pelas atividades físicas e culturais, proporcionando o 

desenvolvimento das capacidades psicomotoras, a aquisição de habilidades esportivas 
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básicas e de hábitos e atividades que facilitem o desenvolvimento da autonomia, 

criatividade, autoconfiança e de sua compreensão de mundo; 

 Elaborar e executar projetos específicos às famílias visando um acompanhamento contínuo, 

criterioso e sistemático no que se refere ao processo pedagógico e psicopedagógico; 

 Fortalecer o Projeto Criando Laços com a Família; 

 Envolver a família no processo educativo, prestando-lhe apoio, orientação e cuidados nos 

atendimentos específicos;  

 Proporcionar orientação familiar, de modo a gerar ambiente adequado à pessoa com 

deficiência, em casa como no contexto onde está inserida, de maneira a desenvolver ao 

máximo as suas potencialidades; 

 Promover grupos de estudos, palestras, seminários, cursos previstos em calendário escolar, 

tendo como eixo norteador na formação continuada para o pessoal docente e técnico da 

instituição; 

 Elaborar projetos para captar recursos priorizando a implementação dos cursos de 

Formação Inicial para o Trabalho e área pedagógica; 

 Divulgar junto à mídia as ações/projetos desenvolvidos na promoção dos direitos da pessoa 

com deficiência; 

 Desenvolver ações de interface com a sociedade para promover a inclusão dos deficientes 

intelectuais no mercado de trabalho, na rede regular de ensino e nas práticas de esporte. 

 Apoiar o Projeto de profissionalização realizado com a empresa GRANOL, buscando 

capacitar nossos alunos na área profissional, além de promover ao grupo participante, 

resgate de auto-estima com a contratação através de carteira profissional assinada. 

 Desenvolver, apoiar, cumprir e fazer cumprir os projetos desenvolvidos em conjunto com o 

Grupo TRIUNFO/CONCEBRA, a fim de dar respostas aos objetivos propostos por cada 

projeto, realizados através de coletas de doações realizadas através de suas praças de 

pedágios 

 

H. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES NA SITUAÇÃO ATUAL: 

 

 CRONOGRAMA: 

 

INTERVENÇÕES RESPONSÁVEIS PERÍODO 

Organizar a Semana do Planejamento 

incluindo palestras, reflexões e o 

planejamento. 

Grupo Gestor 
29/12/17e 

17/01/18 
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Realizar o Planejamento Anual 
Grupo Gestor 

Professores. 

18 a 20 de 

Janeiro 

Revisar o planejamento, finalizar o plano 

de ação e consolidar o PPP 

Grupo Gestor 

Professores. 

17 e 18 de 

Fevereiro 

Dar continuidade na execução da nova 

Proposta de Escolarização, fazendo os 

ajustes necessários, para o fortalecimento 

do desenvolvimento intelectual do aluno, 

permitindo sua inclusão social e 

pedagógica; 

Grupo Gestor 

Professores. 

Janeiro a 

Dezembro 

Elaborar uma avaliação geral da nova 

proposta de escolarização, inserindo os 

ajustes necessários para encaminhar à 

Gerência de Ensino Especial. 

Grupo Gestor 30 de novembro 

Estabelecer processos permanentes de 

capacitação dos profissionais nas diversas 

modalidades de atendimentos; 

 

Grupo Gestor 

 

Fevereiro a 

Dezembro 

Incentivar e apoiar a equipe para 

publicação dos projetos específicos 

desenvolvidos, intensificando ações para a 

realização de pesquisa científica. 

Grupo Gestor 
Fevereiro a 

Outubro 

Fortalecer a parceria com os pais, 

voluntários, profissionais, universidades, 

comunidade, empresas e convênios; 

Grupo Gestor 

Professores 

Fevereiro a 

Dezembro 

Fortalecer as ações de integração das 

escolas da rede com a APAE; 

Grupo Gestor 

 

Fevereiro a 

Dezembro 

Realizar Plantões de dúvidas para as 

escolas da RRE que recebem os nossos 

alunos  

Grupo Gestor 
Fevereiro a 

Novembro 

Incentivar as famílias para maior 

participação no processo ensino 

aprendizagem e nos eventos promovidos 

pela instituição 

Grupo Gestor 
Fevereiro a 

Dezembro 

Promover ações que contemplem a 

pessoa com deficiência intelectual e/ou 

múltipla em fase de envelhecimento 

Coordenação do 

PPE 
Agosto 
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precoce 

Realizar reuniões mensais com o CEFA – 

Centro de Formação de Autodefensores 

Coordenação do 

FIT 

Fevereiro a 

Novembro 

Divulgar o trabalho realizado Grupo Gestor 
Fevereiro a 

Dezembro 

Manter e ampliar os projetos educacionais 

realizados na escola; 

Grupo Gestor 

Professores 

Fevereiro a 

Dezembro 

Produzir recursos didáticos e pedagógicos 

com materiais reciclados, adequando-os 

às necessidades dos alunos. 

Coordenadores 
Fevereiro a 

Dezembro 

Consultar outras Instituições sobre o 

formato do trabalho com comunicação 

alternativa 

Grupo Gestor Fevereiro 

Realizar 04 Reuniões Gerais com Pais. Grupo Gestor 
Fev, Jun, Set e 

Novembro 

Realizar uma reunião pedagógica 

trimestral com os pais, por modalidade de 

ensino. 

Coordenação 

Pedagógica 

Março, Junho, 

Setembro e 

Novembro 

Realizar reuniões trimestrais para 

discussão, avaliação e propostas a serem 

desenvolvidas no Clube de Mães.  

Valdecí 

Renata 

Março, Junho, 

Setembro e 

Novembro 

Promover semestralmente para as mães 

cursos diversos que possibilitem o 

mercado informal 

Grupo Gestor Maio e Outubro 

Proporcionar aos alunos com habilidades 

em artes visuais, oficinas de pintura em 

tela.  

Coordenação 
Fevereiro a 

Dezembro 

Promover ações de defesa de direitos da 

PDI por meio do CMDPDA 
Direção 

Fevereiro a 

Dezembro 

Participar de reuniões mensais no 

CMDCA, CMDPDA, FIMTPODER 
Direção 

Janeiro a 

Dezembro 

Formar um grupo de estudo do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência 
Grupo Gestor Março 

Realizar o III Seminário de Inclusão Social  Grupo Gestor Agosto 

Realizar 04 Reuniões de Conselho de 

Classe 

 

Grupo Gestor 

Abril, Junho, 

Outubro e 
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Dezembro 

Realizar 06 Trabalhos Coletivos Grupo Gestor 
Fevereiro a 

Dezembro 

Realizar a XI Semana do Trabalho Coord. FIT Maio 

Realizar o XIV Baile da Amizade 
Todos os Deptos 

da APAE 
Junho 

Realizar a Quadrilha dos Alunos na Praça Grupo Gestor Junho 

Realizar a Festa Junina da Comunidade e 

da Unimed 

Todos os Deptos 

da APAE 
Junho 

Realizar a Semana Nacional da Pessoa 

com Deficiência Intelectual e Múltipla 
Coord. FIT 

21 a 28 de 

Agosto 

Realizar o XI Churrasco Beneficente 
Todos os Deptos 

da APAE 
Agosto 

Participar do Desfile Histórico de 7 de 

setembro 

Grupo Gestor 

Professores 
7 de Setembro 

Realizar a XII Olimpíada Interna Fabiana e Vera Novembro 

Realizar o IX Acampamento da APAE 
Coordenação do 

FIT 
Outubro 

Realizar o VII Bazar Solidário em parceria 

com a Mmartan 

Direção 

Superintendente 
Dezembro 

Realizar uma reunião quinzenal com o 

grupo gestor para definição, 

acompanhamento e avaliação de ações; 

 

Grupo Gestor 

Janeiro a 

Dezembro 

Realizar eventos pedagógicos em datas 

comemorativas 

Grupo Gestor 

Professores 

Fevereiro a 

Dezembro 

Realizar uma reunião trimestral com os 

membros do Conselho Escolar. 

Direção 

Secretária Geral 

Março, Maio, 

Setembro e 

Novembro 

Realizar o VII Seminário do programa de 

autogestão e Autodefensoria com a 

participação dos alunos do FIT 

Direção e 

Coordenador do 

FIT 

Agosto 

Utilizar a Rádio interna para a melhoria do 

processo de comunicação 
Grupo Gestor 

Janeiro a 

Dezembro 

Desenvolver ações de interface com a 

Sociedade, para promover a inclusão dos 

deficientes intelectuais no mercado de 

 

Grupo Gestor 

 

Fevereiro a 

Dezembro 
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trabalho, na rede regular de ensino e nas 

práticas de esporte. 

Realizar planejamento coletivo mensal 

com os professores de todos as 

modalidades de ensino. 

Direção e 

coordenação 

Fevereiro a 

Novembro 

Dar continuidade às campanhas junto às 

coordenações de cada programa na 

captação de recursos para cobrir despesas 

de projetos específicos 

 

Grupo Gestor 

 

Janeiro a 

Dezembro 

Captar recursos por meio de projetos, 

campanhas, bazares, festa junina e baile. 
Grupo Gestor Março a Dez. 

 

As ações serão realizadas no decorrer de todo o ano letivo, sendo de responsabilidade da 

direção, secretaria, coordenadores juntamente com o grupo de apoio (professores e auxiliares 

administrativos) da escola, contando com a colaboração dos membros da Diretoria, 

Superintendente, demais departamentos da APAE e parceiros externos. 

 

Serão utilizados os recursos previstos no plano orçamentário para 2018, sendo que a 

Escola continuará oferecendo as bolsas de estudos para todos os alunos selecionados mediante 

avaliação do setor de Assistência Social, pelos próximos três anos, com a continuidade da oferta 

de um ensino com qualidade e, beneficiando os alunos em suas necessidades básicas e 

específicas, como:  

 Transporte escolar; 

 Material didático pedagógico; 

 Material de consumo para as oficinas profissionalizantes; 

 Lanche da merenda escolar; 

 Apoio às famílias; 

 Apoio às escolas da rede regular de ensino; 

 Formação continuada aos profissionais. 

 

10. AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO  

 

A. Breve histórico: 

Desde o ano de 2001, através da Portaria GM nº 822, com a regulamentação da Triagem Neonatal 

no Brasil, iniciou-se a Triagem Neonatal que realizava anteriormente a pesquisa para 

Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria e Hiperplasia Adrenal Congênita, e passou a realizar 
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também o rastreamento para a Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Atendendo as 

normas desta Portaria, foi criado o AME- Ambulatório Multidisciplinar Especializado com a 

finalidade de atender todos os pacientes diagnosticados através do Rastreamento Neonatal dando 

prosseguimento ao trabalho de prevenção da Deficiência Intelectual e também permitindo melhoria 

de qualidade de vida dos recém-nascidos e seus familiares, portadores de alguma patologia 

detectada pelo “Teste do Pezinho”, bem como, acompanhar, promovendo o desenvolvimento 

global dos alunos matriculados na Escola Maria Montessori, com Deficiência Intelectual em graus e 

comprometimentos diferenciados. No ano de 2009 o serviço passa a contemplar o atendimento de 

mais uma doença de extrema gravidade, Fibrose Cística, habilitando-se nas três fases que o 

Programa de Triagem Neonatal oferta pelo Ministério da Saúde. Ainda, inaugura o CRASA – 

Centro de Reabilitação e Atenção a Saúde Auditiva – realizando atendimento a 63 novos usuários 

no programa de reabilitação, sendo estes deficientes Intelectuais e; uma demanda reprimida, com 

número não definido, de pessoas com déficit auditivo do Município de Anápolis. O CRASA hoje faz 

parte do CER III, realizando com autonomia seus atendimentos como Centro Especializado em 

Reabilitação Auditiva e Intelectual. No ano de 2016 o AME iniciou os atendimentos de “Doenças 

Raras”, após a habilitação desta instituição como Serviço de Referência em Doenças Raras, por 

meio da portaria No. 2.024, de 19 de outubro de 2016. Portanto, a partir da data de publicação 

desta portaria, ficou habilitado este estabelecimento de saúde, como Serviço de Referência em 

Doenças Raras, Eixo I – Doença Rara de Origem Genética e Eixo III – Doença Rara de Origem não 

Genética. 

 

B. Objetivos: 

 Prevenção de sequelas e proliferação de doenças neonatais; 

 Reabilitação intelectual; 

 Atendimento especializado aos serviços oferecidos; 

 Possibilitar a integração social dos indivíduos usuários dos serviços; 

 Oferecer orientação familiar, bem como, apoio às famílias dos usuários; 

 Garantir o atendimento, acompanhamento e tratamento das doenças contempladas pelo 

programa de triagem neonatal o qual o AME responde; 

 Oferecer o atendimento especializado à clientela da escola, propiciando o desenvolvimento 

do ser em sua amplitude; 

 Oferecer o atendimento especializado, tratamento ambulatorial e contra-referênciar os 

pacientes atendidos no serviço de Doenças Raras, nos Eixos habilitados. 

 

C. Principais públicos: 

 Pessoas com Deficiência Intelectual; 
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 Recém-nascidos do Estado de Goiás, portadores de Hipotireoidismo Congênito, 

Fenilcetonúria; Hemoglobinopatias; Fibrose Cística e Hiperplasia Adrenal Congênita. 

 População da região Centro-Oeste do Brasil, portadores de Doenças Raras, as que se 

enquadram nos Eixos I e III, Anomalias Congênitas, Deficiência Intelectual Associada a 

Doenças Raras, Erro Inato de Metabolilsmo e Doenças Raras Infecciosas respectivamente; 

 Escola Maria Montessori; 

 Laboratório da APAE; 

 Ministério da Saúde; 

 Secretaria Estadual de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Saúde e outros. 

 

D. Principais fornecedores: 

 Laboratório da APAE; 

 Ministério da Saúde; 

 Secretaria Estadual de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Saúde. 

 

E. Missão 

Atender todos os pacientes referendados ao Serviço, seja os com Deficiência Intelectual, 

propiciando aos mesmos, um desenvolvimento biopsicosocial; seja os doentes diagnosticados na 

Triagem Neonatal através da prevenção, tratamento e acompanhamento adequado, como os 

pacientes encaminhados para diagnóstico e tratamento em Doenças Raras. 

 

F. Visão 

O Ambulatório da APAE de Anápolis tem como objetivo a oferta do serviço ambulatorial aos 

pacientes da Triagem Neonatal e Doenças Raras, e de reabilitação intelectual aos pacientes que 

necessitam de atendimento regular dentro de toda a sua abrangência clínica. 

 

G. Ações previstas para 2018 / cronograma: 

 Continuação dos serviços prestados em 2017, com perspectiva de aumento dos 

atendimentos com qualidade; 

 Aumento do teto financeiro estabelecido na unidade mediante novas possibilidades de 

serviços a serem ofertados aos pacientes; 

 Continuação do programa de treinamento e capacitação dos profissionais: 

 Continuidade das parcerias com Universidades/ Instituições de Ensino Superior/ 

Departamentos: 
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 Implementação e continuação de projetos de melhoria de qualidade dos serviços 

envolvendo famílias, usuários e comunidade em geral; 

 Diminuição das despesas gerais do AME; 

 Atender na capacidade máxima, os usuários dos Serviços; 

 

H. Recursos necessários: 

Essencialmente humano, já que nosso instrumento de trabalho no AME são os profissionais; 

Recursos materiais específicos. 

 

I. Principais estratégias: 

Buscar informações e também contribuir para assuntos específicos do Serviço, participando das 

reuniões da Câmara Técnica de Anemia Falciforme, encontros similares e relacionados ao 

Programa Nacional de Triagem Neonatal, Doenças Raras e ao Cer III da Apae Anápolis; 

 Solicitar alvará da vigilância sanitária, alvará de funcionamento e registro do CREMEGO. 

(janeiro/março); 

 Implantar SISNEO; 

 Implantar e supervisionar programas terapêuticos e de acompanhamento, para os pacientes 

do CER III, reabilitação intelectual unidade Bouganville, os alunos da Escola Maria 

Montessori, os pacientes e familiares atendidos no ambulatório de triagem neonatal e 

doenças raras: 

 

 Encontros com as famílias: 

o Palestras; 

o Dinâmicas de grupo; 

o Avaliações; 

o Reavaliações. 

 

 Encontros multiprofissionais: 

 Grupo de Estudo; 

 Reuniões Científicas; 

 Projeto terapêutico singular; 

 Treinamento comportamental. 

 

 Integração com o setor de comunicação: 

o Atualizações de parceiros; 



37 

 

 

o Material referente aos serviços de Triagem Neonatal, Doenças Raras e Reabilitação 

Intelectual. 

 

 Capacitação do corpo de colaboradores: 

o Palestras; 

o Cursos; 

o Simpósios; 

o Congressos; 

o Workshops. 

o Integração do corpo de colaboradores da unidade e entre as unidades. 

 

 Promover ações referentes ao serviço de triagem neonatal: 

o Palestras; 

o Seminários; 

o Encontros; 

o Outros. 

 Promover ações referentes ao serviço de doenças raras: 

o Palestras; 

o Seminários; 

o Encontros; 

o Promover ações conjuntas entre as unidades; 

o Aprimoramento da rede de apoio aos usuários do serviço de triagem, doenças raras e 

deficientes; 

o Aprimorar qualidade do serviço prestado; 

o Construção de recursos para melhorar fluxo dos serviços prestados; 

o Promover adequação quanto ao uso dos recursos de ti na unidade; 

o Contatos frequentes com os órgãos competentes de cada demanda; 

o Encaminhamento de ofícios específicos; 

o Elaboração de planejamento conforme cada tipo de demanda; 

o Levantamento (pesquisa) das informações necessárias para execução de cada programa; 

o Reorganização dos espaços terapêuticos conforme novas necessidades; 

o Pintura do prédio do AME; 

o Aquisição de material adequado; 

o Manutenção das ações já executadas, com melhoria; 

o Estabelecimento de contatos para novos convênios; 

o Ferramentas administrativas; 
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o Reuniões periódicas e outros. 

 

J. Tipos de atendimentos / serviços ofertados: 

 Atendimento e acompanhamento ambulatorial do Programa Estadual de Triagem Neonatal 

(através de detecção precoce pelo Teste do Pezinho); 

 Busca ativa; 

 Atendimento especializado; 

 Orientação e apoio às famílias dos usuários; 

 Integração social dos usuários; 

 Prevenção de sequelas e proliferação de doenças neonatais; 

 Atendimento e acompanhamento ambulatorial como Serviço de Referência em Doenças 

Raras para o Centro Oeste do Brasil; 

 Atendimento especializado; 

 Orientação e apoio às famílias dos usuários; 

 Atendimento e acompanhamento em reabilitação dos alunos da Escola Maria Montessori e 

pacientes encaminhados pelo CER III, unidades Intelectual Centro e Física; 

 Atendimento especializado; 

 Orientação e apoio às famílias dos usuários; 

 Integração social dos usuários. 

 

11. LABORATÓRIO DA APAE ANÁPOLIS 

 

A. Histórico 

O Laboratório da APAE foi criado para rastrear doenças do recém-nascido a fim de prevenir a 

deficiência intelectual e/ou óbitos. Em 2001 o Ministério da Saúde criou através da portaria Nº 

822/GM de 06 de Junho o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) e habilitou a APAE 

Anápolis como Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Goiás. As doenças investigadas 

hoje no Programa de Triagem Neonatal pela rede pública de saúde – SUS são: Hipotireoidismo 

Congênito, Fenilcetonúria, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, 

Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. O Laboratório realiza busca ativa 

de todos os recém-nascidos que apresentam exames alterados e sendo detectada alguma 

doença, o usuário é encaminhado ao Ambulatório Multidisciplinar Especializado da APAE, 

serviço competente para garantir o tratamento do usuário diagnosticado. Além disso, realiza o 

Teste do Olhinho e da Orelhinha e vários Exames Complementares especializados como 

Dosagens Hormonais, Marcadores Tumorais e Virais, Drogas de Monitoramento e outras 

versões do Teste do Pezinho (Super, Ultra e Hiper) totalizando mais de 40 patologias 
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rastreadas. Realizamos campanhas de PSA e TSH em parcerias com outros municípios de 

Goiás onde a nossa equipe realiza a coleta do material, o exame é realizado nas nossas 

dependências e o resultado encaminhado ao município com as devidas orientações. Prestamos 

serviço para o Laboratório Central de Anápolis e Centro de Testagem e Aconselhamento – 

DST/AIDS em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde realizando exames hormonais e 

virais. Atendemos hoje diversos convênios Unimed, Ipasgo, CDL, ACIA, Celgmed e Cassi tanto 

para triagem neonatal como para demais exames. O Laboratório da APAE Anápolis também é 

referência em Goiás, credenciado pelo Ministério da Saúde para a realização do Teste do Suor 

que é o exame de escolha para detectar a patologia Fibrose Cística. 

Em 01/10/2016 a APAE Anápolis foi credenciada pelo Ministério da Saúde como Referência em 

Doenças Raras e o Laboratório APAE Anápolis participa na investigação laboratorial de tais 

doenças. 

O Laboratório da APAE Anápolis é certificado pela ISO 9001:2008, certificação esta que 

nos garante que todos os processos do Laboratório sejam rastreáveis e categorizados de forma 

a manter a qualidade de colaboradores, fornecedores e clientes desta instituição. Essa 

certificação ocorre de forma continuada onde passamos por auditorias internas e externas 

anualmente com o intuito de manter a certificação e a qualidade dos serviços prestados. 

Na busca da melhoria continua do Sistema de Gestão da Qualidade o Laboratório da APAE 

Anápolis realiza o monitoramento, medição e análise periódica dos resultados das atividades 

críticas, através de indicadores de desempenho, para os quais são estabelecidas metas que 

são analisadas pela coordenação do laboratório em conjunto com a Qualidade. 

  

Em 01/10/2016 a APAE Anápolis foi credenciada pelo Ministério da Saúde como Referência em 

Doenças Raras e o Laboratório APAE Anápolis participa na investigação laboratorial de tais 

doenças. 

O Laboratório da APAE Anápolis é certificado pela ISO 9001:2008, certificação esta que nos 

garante que todos os processos do Laboratório sejam rastreáveis e categorizados de forma a 

manter a qualidade de colaboradores, fornecedores e clientes desta instituição. Essa certificação 

ocorre de forma continuada onde passamos por auditorias internas e externas anualmente com o 

intuito de manter a certificação e a qualidade dos serviços prestados.  

Na busca da melhoria continua do Sistema de Gestão da Qualidade o Laboratório da APAE 

Anápolis realiza o monitoramento, medição e análise periódica dos resultados das atividades 

críticas, através de indicadores de desempenho, para os quais são estabelecidas metas que são 

analisadas pela coordenação do laboratório em conjunto com a Qualidade. 

 

B. Principais públicos: 

 SIA-SUS 
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 Ministério da Saúde 

 Ministério Público 

 Secretaria Estadual de Saúde 

 Secretarias Municipais de Saúde 

 Unidades básicas de saúde de Goiás 

 APAES 

 Convênios (UNIMED, IPASGO e outros) 

 Pacientes particulares 

 

C. Principais fornecedores: 

 Perkinelmer do Brasil LTDA. 

 Perkin Elmer Life Sciences/Wallac 

 Especialista Produtos para Laboratório 

 Trinity Biotech 

 Bio Rad Laboratórios Brasil 

 Mbiolog Diagnósticos 

 Merck SA 

 WDM Diagnóstico Comércio e Prestadora 

 Elitech Latino Americana LTDA 

 TKL imp exp de prod med e hosp LTDA 

 Sigma Aldrich Brasil 

 BSB com de produtos hospitalares LTDA 

 Qualion Sistemas Computacionais LTDA ME 

 Lid Gráfica e Editora 

 Polar Transportes Rodoviários LTDA 

 Correios 

 Laboratório Hermes Pardini 

 Laboratório Genoma 

 

D. Missão: 

Continuar sendo referência no diagnóstico de Triagem Neonatal, oferecendo um 

atendimento personalizado e mantendo o compromisso com a qualidade, através da constante 

evolução pessoal e tecnológica. 

 
E. Visão do futuro 

Ser reconhecido como Referência no Diagnóstico de Triagem Neonatal, Doenças Raras e 
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Exames Laboratoriais, em todo o país. 

 
F. Política da qualidade 

 Fornecer serviços laboratoriais que garantam e excedam sempre que possível à 

satisfação das necessidades dos nossos clientes; 

 Fomentar a inovação e a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços; 

 Oferecer aos nossos clientes internos oportunidades de desenvolvimento profissional e 

segurança na realização das atividades; 

 Reconhecer os fornecedores como parceiros importantes da atividade privilegiando 

aqueles que respeitem padrões de qualidade compatíveis; 

 Manter uma preocupação visível e efetiva com as questões legais aplicáveis. 

 

 

G. Objetivo 

 Aumento da eficiência e da eficácia dos processos; 

 Satisfação do Cliente; 

 Envolvimento de toda a Organização na melhoria; 

 Cumprimento da legislação vigente. 

 

H. Serviços comercializados 

 Triagem Neonatal; 

 Exames Sorológicos; 

 Exames Hematológicos; 

 Exames Genéticos; 

 Teste do Olhinho; 

 Teste da Orelhinha; 

 Teste do suor; 

 Campanhas: TSH e PSA. 

 

I. Plano de ação continuada 

 Continuar levantando ações a fim de se estabelecer um processo de melhoria 

contínua. 

 Possibilitar a todos os clientes internos e externos o acesso às informações de forma 

clara e compartilhada. 

 Propiciar o auto comprometimento da diretoria da instituição na garantia da execução 

das ações propostas no planejamento estratégico. 

 Proporcionar uma gerência participativa que valorize a manifestação de idéias e 
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opiniões do grupo, compartilhando a tomada de decisões e estabelecendo parcerias 

efetivas. 

 Instituir como base sólida, a satisfação das necessidades dos clientes, atendendo às 

suas expectativas, por meio do estabelecimento de um vínculo de confiança e 

clareza de informações. 

 Estabelecer através de uma sistemática, ações contínuas de verificação da qualidade 

dos serviços prestados com atitudes preventivas que possibilitem a eliminação dos 

possíveis erros. 

 

J. Ações previstas para 2018 
 

1- Descrição: Manutenção do treinamento para Unidades de Saúde 

       Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane e Shirley 

Meios: Fazer convite às novas unidades cadastradas e as que estão com indicadores de 

coleta ruim para participar do treinamento estendendo o convite para os agentes de saúde 

do município. Abrir agenda mensal de treinamento durante todo ano.  

 
2- Descrição: Manter a sistemática de informações para os postos de coleta através de 

relatórios. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Shirley 

Meios: Fazer relatórios para unidades de saúde cadastradas informando número de 

pacientes atendidos, número de coletas inadequadas, insuficientes, alteradas, etc. 

Relatórios enviados de acordo com o quantitativo de amostras enviadas, podendo ser 

mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. 

 
3- Descrição: Manter a investigação para as Doenças Raras. 

Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/02018 

Responsável: Eliane, Flaviane e Marcos. 

Meios: Através de pedidos médicos regulados receber as amostras do AME (Ambulatório 

Multidisciplinar Especializado), proceder com a análise dos exames que são executados 

no Laboratório da APAE Anápolis e terceirizar os que não são realizados.  

 
4- Descrição: Manutenção da Certificação da ISO 9001. 

Data Limite: Ação contínua 
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Responsável: Flaviane e Jaime. 

Meios: Trabalhar junto à consultoria na implantação da nova norma da ISO 9001/2015 

buscando a recertificação. 

 
5- Descrição: Manter a disponibilização dos resultados normais das Unidades de Saúde pela 

web. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Eliane, Flaviane, Shirley e TI 

               Meios: criar login e senha de usuário para as novas unidades de saúde permitindo o 

acesso aos laudos pelas mesmas. 

 

6- Descrição: Redimensionar recursos humanos a fim de adaptar as cargas horárias, 

contratando profissionais para cobertura de setores e substituições em caso de férias, 

licenças e atestados. 

Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Responsável: Flaviane. 

Meios: Fazer contratação de 1 ajudante de recepção e 1 colaborador para limpeza. 

 
 

7- Descrição: Participar de congressos nacionais e internacionais a fim de buscar novos 

conhecimentos. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane e Eliane 

Meios: Verificar a agenda de eventos durante o ano de 2018 e buscar a participação nos 

mais importantes. 

 
8- Descrição: Divulgar e incentivar a retirada dos resultados online dos clientes da recepção 

do laboratório. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane, TI e recepção. 

Meios: Incentivar os clientes a buscar os resultados pela internet no momento do 

atendimento e manter o SMS pelo celular avisando quando o exame fica pronto e o link 

para pegar o resultado. 

 
9- Descrição: Manter a Pesquisa de Satisfação das unidades de saúde garantindo o registro 

de suas opiniões e sugestões a respeito de todo o processo recebido da Instituição. Data 

Limite: Ação contínua 
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Responsável: Jaime e Shirley 

Meios: Enviar questionário avaliativo duas vezes ao ano às unidades de saúde e analisar 

os dados a fim de manter a melhoria continua da qualidade. 

 
10- Descrição: Continuar utilizando indicadores que propiciem o planejamento, 

desenvolvimento, execução, o controle e a ação corretiva de todo os processos. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane, Jaime e Shirley 

Meios: Fazer avaliação dos indicadores da ISO utilizando o programa Multilab e pesquisa 

de satisfação de cliente podendo ser mensalmente ou trimestralmente de acordo com 

cada indicador  

 
11- Descrição: Implantação do Sistema SISNEO do Ministério da Saúde 

 Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Responsável: TI, Eliane, Flaviane e Shirley. 

Meios: Após implantação do Sistema SISNEO fazer testes para analisar o programa e 

definir por sua utilização ou não. 

 
12- Descrição: Continuar buscando convênios junto a laboratórios, secretarias de saúde e 

demais empresas a fim de terceirizar os exames oferecidos. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane, Jaime e Alba 

Meios: Distribuir folders, publicar no site, utilizar mala direta, fazer visitas aos médicos 

ofertando nossos serviços. 

 
13- Descrição: Dar continuidade às campanhas de PSA e TSH Data Limite: 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Responsável: Flaviane e Patrícia 

Meios: Ligar para cada município cadastrado oferendo as campanhas e enviar ofícios no 

inicio do ano e em julho. 

 
14- Descrição: Realizar captação de recursos junto aos fornecedores e parceiros. 

Data Limite: Ação contínua 

Responsável: Flaviane e Eliane 

Meios: Sempre que for necessário entrar em contato com fornecedores e parceiros a fim 

de conseguir doações para o laboratório. 
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15- Descrição: Monitoramento dos prazos e solicitações dos alvarás e licenças aos 

departamentos responsáveis. 

Data Limite: 31/12/2017 

Responsável: Flaviane 

Meios: Verificar o vencimento do alvará sanitário solicitando a renovação e entrar em 

contato com os departamentos jurídico e contabilidade (licença ambiental e alvará do 

corpo de bombeiros). 

 
16- Descrição: Incentivar as pesquisas científicas no laboratório. 

     Data Limite: Ação contínua 

     Responsável: Flaviane e Eliane 

     Meios: Buscar parcerias nas universidades a fim de realizar as pesquisas científicas e 

publicações no laboratório. 

 

17- Descrição: Manter as parcerias com os municípios propondo a retirada do material de 

coleta no laboratório. 

     Data Limite: Ação contínua  

     Responsável: Shirley 

     Meios: Entrar em contato via email e telefone com as Secretarias Municipais de Saúde de 

maior porte buscando parcerias para que busquem os materiais de coleta mensalmente 

aqui no laboratório. 

 

18- Descrição: Aumentar o recebimento de exames para confirmatório de traços de 

Hemoglobinopatias. 

      Data Limite: Ação contínua  

      Responsável: Shirley e Suzete. 

      Meios: Entrar em contato com alguns municípios e oferecer o treinamento para coleta e 

orientação genética dos pacientes de Traço de hemoglobinopatias. 

 

19- Descrição: Aquisição de computadores para substituir os que estão na busca ativa, 

cadastro, emissão de laudos e recepção. 

      Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/2018 

      Responsável: Flaviane, TI, Compras. 

      Meios: Recebimento dos equipamentos, após liberação de verba de Emenda 

Parlamentar e instalação dos mesmos. 
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20- Descrição: Realizar propaganda televisiva a respeito do Teste do Pezinho 

      Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/2018 

      Responsável: Eliane, Flaviane, Alba. 

      Meios: Fazer ofício ao Governador mostrando a importância da divulgação do Teste do 

Pezinho através de propaganda televisiva, por meio de financiamento Estadual. 

 

21- Descrição: Encaminhar relatórios mensais ao Setor de Auditoria da Secretaria Municipal 

de Saúde  

      Data Limite: 01/01/2018 a 31/12/2018 

      Responsável: Flaviane, Rosélia, Samuel. 

      Meios: Encaminhar os relatórios do Multilab para auditoria e separar os pedidos médicos, 

listas de trabalhos e ofícios de campanha municipal para auditoria em Locu, caso 

necessário. 

 

12. CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA, FÍSICA E 

INTELECTUAL. 

 

A. Breve histórico 

Através da Portaria 496/2013, a APAE Anápolis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como 

CER III – Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual. A Instituição, que já 

atendia pacientes com deficiência auditiva e intelectual (desde 2009), por meio do CRASA – Centro 

de Reabilitação e Atenção à Saúde Auditiva passou a atender, também pelo SUS, as pessoas com 

deficiência física. O serviço é mantido pela APAE Anápolis em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde / Ministério da Saúde, oferecendo todo o atendimento e acompanhamento necessários 

para que pacientes com deficiência auditiva, física e intelectual de todas as idades alcancem uma 

melhor qualidade de vida.  

O CER III é uma unidade de atenção ambulatorial especializada em reabilitação que realiza 

diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em 

reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em 

referência para a rede de atenção à saúde para a Região Pireneus (física e intelectual) e Região 

Centro Norte Goiana (auditiva). Todo atendimento do CER III é realizado de forma articulada com 

os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, através de Projeto Terapêutico 

Singular, cuja construção envolverá a equipe, o usuário e sua família.  Conta com uma equipe 

multidisciplinar composta por : médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 

musicoterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicopedagoga, pedagoga, enfermeira, assistente 

social, nutricionista e equipe administrativa. 
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B. Objetivos: 

 Diagnóstico e avaliação funcional da deficiência;  

 Estimulação precoce permitindo às crianças receber o máximo de estímulos, 

favorecendo seu melhor potencial de desenvolvimento;  

 Orientações aos cuidadores, acompanhantes e familiares como agentes colaboradores 

no processo de inclusão social e continuidade do cuidado;  

 Orientar e apoiar as famílias para aspectos específicos de adaptação do ambiente e 

rotina doméstica que possam ampliar a, autonomia pessoal e familiar, bem como a 

inclusão escolar, social e/ou profissional;  

 Atendimento em reabilitação/habilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação e 

manutenção de próteses auditivas, conforme suas necessidades;  

 Atendimento individual e em grupo de acordo com as necessidades de cada usuário e 

suas dificuldades específicas;  

 Reavaliação periódica do projeto terapêutico, demonstrando com clareza a evolução e 

as propostas terapêuticas de pequeno, médio e longo prazo;  

 Realização de reuniões periódicas de equipe para acompanhamento e revisão 

sistemática dos projetos terapêuticos;  

 Promover a articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência, visando garantir a integralidade do cuidado. 

 

C. Principais Fornecedores: 

 Laboratório da APAE; 

 Ministério da Saúde; 

 Secretaria Estadual de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Saúde. 

 

D. Recursos Necessários: 

 Recursos Humanos; 

 Recursos materiais específicos; 

 Equipamentos; 

 Treinamentos e capacitações específicas para as demandas dos serviços. 
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13. REABILITAÇÃO AUDITIVA 

 

A. Breve histórico: 

A unidade de Reabilitação Auditiva desenvolve suas atividades desde dezembro de 2009, com a 

criação do CRASA- Centro de Referência e a Atenção à Saúde Auditiva.  Em setembro de 2013, 

com o Plano Nacional ‘’Viver sem Limites’’ a unidade passa a fazer parte do CER- Centro 

Especializado em Reabilitação. 

O CER III é uma unidade de atenção ambulatorial especializada em reabilitação que realiza 

diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em 

reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em 

referência para a rede de atenção à saúde para a Região Centro Norte Goiana. Todo atendimento 

do CER III é realizado de forma articulada com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde, através de Projeto Terapêutico Singular, cuja construção envolverá a equipe, o usuário e 

sua família.  

Dentro da Reabilitação Auditiva o serviço oferece a reabilitação de pessoas com deficiência 

auditiva fazendo a concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI), a fim de 

garantir o melhor aproveitamento da audição residual da pessoa com deficiência auditiva 

realizando o processo de reabilitação auditiva, incluindo: diagnóstico - consultas e exames 

audiológicos -, seleção, adaptação, concessão de AASI e terapia fonoaudiológica. Além disso, 

oferta também todo o acompanhamento periódico da perda auditiva com o objetivo de 

monitoramento e realização de possíveis modificações nas características eletroacústicas do 

aparelho auditivo utilizado pelo usuário, bem como as orientações quanto ao uso e manuseio do 

AASI. 

Conta ainda com o Programa de Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha), realizado nos 

hospitais Evangélico Goiano, Nossa Senhora Aparecida e na Unidade do laboratório da Apae. O 

programa tem o objetivo de realizar o diagnóstico precoce da deficiência Auditiva Infantil. 

 

B. Objetivos: 

 Diagnóstico e avaliação funcional da deficiência;  

 Estimulação precoce permitindo às crianças receber o máximo de estímulos, favorecendo 

seu melhor potencial de desenvolvimento;  

 Orientações aos cuidadores, acompanhantes e familiares como agentes colaboradores no 

processo de inclusão social e continuidade do cuidado;  

 Orientar e apoiar as famílias para aspectos específicos de adaptação do ambiente e rotina 

doméstica que possam ampliar a, autonomia pessoal e familiar, bem como a inclusão 

escolar, social e/ou profissional;  
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 Atendimento em reabilitação/habilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação e 

manutenção de próteses auditivas, conforme suas necessidades;  

 Atendimento individual e em grupo de acordo com as necessidades de cada usuário e suas 

dificuldades específicas;  

 Reavaliação periódica do projeto terapêutico, demonstrando com clareza a evolução e as 

propostas terapêuticas de pequeno, médio e longo prazo;  

 Realização de reuniões periódicas de equipe para acompanhamento e revisão sistemática 

dos projetos terapêuticos;  

 Promover a articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, visando garantir a integralidade do cuidado;  

 

C. Principais públicos: 

 

Pessoas com risco, suspeita e/ou deficiência auditiva confirmada. 

 

D. Principais Fornecedores: 

 Laboratório da APAE; 

 Ministério da Saúde; 

 Secretaria Estadual de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 

E. Missão 

Atender todos os pacientes referenciados pela Região Centro-Norte; com risco, suspeita ou 

deficiência auditiva confirmada , propiciando aos mesmos, atendimento especializado, desde o 

diagnóstico, tratamento e reabilitação da deficiência auditiva, centrado na produção de autonomia e 

na participação efetiva dos usuários na construção de projetos de vida pessoais e sociais. 

 

F.  Visão 

Realizar o diagnóstico e intervenções precoces a pessoa com deficiência auditiva, garantindo o 

melhor aproveitamento da sua audição residual, ofertando os atendimentos necessários para sua 

reabilitação, dentro da sua competência.  

 

G.  Ações previstas para 2018 / cronograma: 

 Continuação dos atendimentos ofertados em 2017, atendendo na capacidade máxima do 

serviço, priorizando a qualidade, metas e resultados nos serviços ofertados. 

 Informatização dos dados da triagem neonatal- teste da orelhinha 
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 Estabelecer um sistema de busca ativa para pacientes encaminhados ao programa de 

monitoramento audiológico por indicadores de risco e diagnóstico audiológico por falha no 

teste da orelhinha.  

 Continuação das parcerias com universidades/ instituições de ensino superior/ 

departamentos; 

 Continuação do programa de treinamentos e capacitação dos profissionais; 

 Implementação e continuidade de projetos de melhoria de qualidade dos serviços 

envolvendo famílias, usuários e comunidade em geral. 

 Realizar grupos de estudos mensais para acompanhamento e capacitação da equipe 

multidisciplinar e trimestralmente realizar o grupo junto a equipe do CER Física, Ame e 

Intelectual. 

 Desenvolvimento de projetos científicos 

 Dar continuidade ao Estudo e Capacitação da equipe multidisciplinar sobre a CIF bem como 

analisar a viabilidade de utilização da mesma nas rotinas de atendimentos. 

 Monitorar a acompanhar junto a regulação Municipal, as solicitações de consultas iniciais. 

 Apresentar relatórios mensais para setor de controle e avaliação municipal de acordo com 

fluxo de auditoria previsto. 

  Avaliação do cliente 

 Monitorar prazos dos alvarás e licenças aos departamentos responsáveis. 

  Solicitar e acompanhar  trimestralmente a contagem e estoque de aparelhos auditivos. 

 Executar as ações previstas no projeto ‘’Cuidando da Melhor Idade’’. 

 Desenvolver ações para fortalecer o trabalho e desenvolvimento da equipe. 

 Apoiar o desenvolvimento e implantação de protocolos de avaliação de linguagem 

padronizados para os pacientes atendidos pelo setor de Reabilitação fonoaudiológica. 

 Realizar treinamentos semestrais para capacitação da equipe sobre aparelhos auditivos, 

com apoio dos fornecedores. 

 Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização-PNH 

 Avaliar e planejar a implementação dos procedimentos de manutenção de aparelhos 

auditivos. 

 Realizar uma capacitação para equipe administrativa e serviços gerais sobre os fluxos de 

atendimentos e qualidade do serviço e atendimentos prestados, com apoio do 

Departamento de  Recursos Humanos. 

 

H. Recursos Necessários: 

 Essencialmente humano, já que nosso instrumento de trabalho no CER , são os 

profissionais; 
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 Recursos materiais específicos. 

 Equipamentos 

 

I.  Principais Estratégias: 

 Contatos frequentes com os órgãos competentes de cada demanda; 

 Visitas a equipe da Secretaria de Saúde; 

 Encaminhamento de ofícios específicos; 

 Elaboração de planejamento conforme cada tipo de demanda; 

 Levantamento ( pesquisa) das informações necessárias para execução de cada programa; 

 Reorganização dos espaços terapêuticos conforme novas necessidades; 

 Aquisição de material adequado; 

 Manutenção das ações já executadas, com melhoria; 

 Estabelecimento de contatos ; 

 Estudo de viabilidades; 

 Capacitação; 

 Ferramentas administrativas; 

 Reuniões periódicas e outros. 

 

14. REABILITAÇÃO INTELECTUAL 

 

A. Breve histórico: 

Realiza a habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência intelectual através de ações 

executadas por equipes multiprofissionais e desenvolvidas a partir das necessidades de cada 

usuário e de acordo com o impacto da deficiência sobre sua funcionalidade, por meio de uma 

abordagem interdisciplinar e o envolvimento direto de profissionais, cuidadores e familiares. 

Realiza diagnóstico e avaliação funcional da deficiência intelectual, realiza a estimulação global, 

orienta  cuidadores,  acompanhantes  e  familiares  baseados  no  Projeto  Terapêutico  Singular, 

visando o processo de inclusão social e continuidade do cuidado.  

 

B. Principais públicos: 

 Pessoas com Diagnóstico ou suspeita diagnóstica de Deficiência Intelectual e/ou Transtorno 

do Espectro do Autismo; 

 Usuários do Centro Especializado em Reabilitação Intelectual – CER III da APAE Anápolis; 

  Pessoas com deficiência do município de Anápolis e regional Pirineus (Anápolis, Campo 

Limpo, Gameleira, Terezópolis, Goianápolis, Corumbá, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás, 

Alexânia e Abadiânia). 
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C. Missão 

 Atender todos os pacientes referendados ao Serviço de reabilitação Intelectual e/ou 

Transtorno do Espectro do Autismo, propiciando aos mesmos um desenvolvimento 

biopsicossocial;  

 Atender a quantidade mínima de 200 usuários referenciados pela Região Pirineus; com 

risco, suspeita ou diagnóstico de deficiência intelectual e/ou TEA, propiciando aos mesmos, 

atendimento especializado, desde o diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

 

D. Visão 

O Serviço de Reabilitação Intelectual do CER III da APAE Anápolis tem como objetivo a oferta do 

serviço terapêutico aos usuários que necessitam de atendimento regular dentro da sua 

abrangência clínica. 

 

D. Ações previstas para 2018 / cronograma: 

1. Continuidade dos atendimentos ofertados, manutenção e melhoria na qualidade do 

atendimento com a implementação efetiva do Plano Terapêutico Singular; 

2.  Atender na capacidade exigida, os usuários do Serviço de Reabilitação Intelectual: 

Verificação contínua dos agendamentos e fluxos para manter os 200 usuários/mês;  

3. Buscar estratégias, junto ao município, para estabelecer a quantidade máxima de usuários 

a serem assistidos pelo CER Reabilitação intelectual. 

4. Implementação e continuação de projetos de melhoria de qualidade dos serviços 

envolvendo famílias, usuários e comunidade em geral (Amparo, psicoeducação, 

psicoterapias grupais e palestras); 

5.  Dar continuidade aos atendimentos de hidroterapia e atendimentos no parque sensorial e 

casa viva por meio dos programas terapêuticos; 

6. Continuidade da comunicação e capacitação das equipes das Unidades de Estratégia em 

Saúde da Família; 

7. Realizar grupos de estudos/estudos de casos mensais para acompanhamento e 

capacitação da equipe multidisciplinar, elaboração de estratégias terapêuticas e promoção 

de encontros entre profissionais de referência nas áreas de reabilitação da pessoa com 

deficiência e equipe técnica para estudos de caso, discussões de novas intervenções e 

tecnologias, visando à melhoria do atendimento no serviço; 

8.  Monitorar as pesquisas com levantamento de dados no Serviço de Reabilitação Intelectual; 

9.  Implementar o Projeto para Desenvolvimento da Linguagem e Comunicação dos usuários 

com DI e TEA por meio de recursos de Comunicação Alternativa Aumentativa; 
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10.  Buscar o apoio do Serviço de Tecnologia da Informação para construção de ferramentas e 

relatórios de monitoria dos dados do serviço; 

11.  Continuidade das parcerias com Universidades/ Instituições de Ensino 

Superior/Departamentos; 

12.  Manter as parcerias existentes e buscar novas parcerias para a prestação de Serviço 

qualificado de Fisioterapia, Medicina, Psicologia e Psicopedagoga, através de voluntariado, 

seguindo as normas da lei Nº 9608 de 18/02/08; 

13.  Dar continuidade ao estudo e capacitação sobre a CIF; 

14. Iniciar a implantação e utilização da CIF nos programas e protocolos do serviço visando 

garantir a reabilitação funcional dos usuários. 

15.  Buscar estratégias de mensuração adequada dos objetivos terapêuticos e construção de 

gráficos dos resultados obtidos dos atendimentos, estimulando e instigando à equipe a 

realizar pesquisas, buscando padronização de todos os procedimentos terapêuticos nas 

diversas especialidades; 

16. Implantar os protocolos mensuráveis e monitorar a utilização deles e evolução nos 

prontuários utilizando gráficos facilitando a visualização das evoluções. 

17.  Manter os protocolos de avaliação atualizados e baseados em testes validados, e 

estabelecimento de objetivos visando à evolução do tratamento e perfil do Serviço de 

Reabilitação. Iniciar a elaboração de procedimentos Padronizados Operacionais (POP’s); 

18.  Monitorar e acompanhar junto a Regulação do Município, as solicitações de consulta para o 

Serviço, visando manter o fluxo de consultas e principalmente atender aos usuários que 

necessitam do Centro de Reabilitação Intelectual; 

19. Articular junto ao serviço de regulação do município fluxos de articulação da rede de 

cuidado a pessoa com deficiência, garantindo a continuidade do cuidado após a 

terminalidade do processo de reabilitação intelectual; 

20. Apresentar relatório mensal à Secretaria de Saúde (SEMUSA) das atividades 

desenvolvidas. 

21. Solicitar/monitorar junto ao departamento de RH e faturamento a atualização do cadastro 

nacional de estabelecimento de saúde - CNES, referente aos colaboradores da unidade; 

22. Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização-PNH. 

 

E.  Principais estratégias: 

 Contatos frequentes com os órgãos competentes de cada demanda; 

  Visitas a equipe da Secretaria de Saúde; 

 Encaminhamento de ofícios específicos; 

 Elaboração de planejamento conforme cada tipo de demanda; 
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 Levantamento (pesquisa) das informações necessárias para execução de cada programa; 

 Reorganização dos espaços terapêuticos conforme novas necessidades; 

 Aquisição de material adequado; 

 Manutenção das ações já executadas, com melhoria; 

 Estabelecimento de contatos para novos convênios; 

 Estudo de viabilidades; 

 Capacitação; 

 Ferramentas administrativas; 

 Reuniões periódicas e outros. 

 

15. REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

A. Breve histórico: 

O Serviço Especializado em Reabilitação Física atende a pessoas com comprometimento da 

função física (pré e pós-operatório de cirurgias ortopédicas, poli traumatizados/acidentados e 

amputados) e com comprometimento neurológico e/ou sensorial (sequela de AVC, TCE, lesão 

medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares e síndromes genéticas). Conta 

com um transporte adaptado para proporcionar a estes usuários o recebimento dos atendimentos 

frequentemente  com assiduidade, mantendo a continuidade e, assim, trazendo melhores 

resultados em seus tratamentos de reabilitação.  

 

B. Principais Clientes 

Pessoas com deficiência física confirmada, encaminhados pela atenção básica ou especializada; 

 

C. Missão 

Atender todos os usuários referenciados pelos municípios de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, 

Gameleira, Goianápolis, Teresópolis, Alexânia, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Cocalzinho e 

Pirenópolis. Com deficiência física, propiciando aos mesmos atendimentos especializados, desde o 

diagnóstico, tratamento e reabilitação da deficiência física. 

 

D. Visão 

Promover e executar ações por equipe multi e interdisciplinares a partir das necessidades de cada 

indivíduo e de acordo com o impacto da deficiência sobre sua funcionalidade , promovendo as 

habilidades individuais que favorecerão o desenvolvimento de suas potencialidades e o alcance de 

melhor qualidade de vida. 

 



55 

 

 

E.  Ações previstas e principais estratégias para 2018 / cronograma: 

 

AÇÕES:  

1- Continuação dos serviços prestados em 2017, com perspectiva de aumento dos 

atendimentos com qualidade e cumprimento da quantidade de usuários exigida pela 

Portaria de habilitação do serviço - mínimo de 200 usuários/mês. 

ESTRATÉGIAS:  

Verificação e controle de agendas dos profissionais, visando preencher todas as 

vagas. 

 

AÇÕES:  

2- Acompanhar o controle financeiro orçamentário das despesas diversas do serviço 

de reabilitação física; 

ESTRATÉGIAS:  

Acompanhamento dos relatórios financeiros e de compras da unidade. 

 

AÇÕES:  

3- Realizar avaliação global mensal utilizando os protocolos de avaliações atualizados 

e baseados em testes validados, estabelecendo o projeto terapêutico 

individualizado(PTS), visando à evolução do processo de reabilitação. 

ESTRATÉGIAS:  

Agendamento dos usuários após primeira consulta e organização de agenda dos 

profissionais para toda última quarta-feira do mês. 

 

AÇÕES:  

4- Monitorar e acompanhar junto à regulação do município, às solicitações de 

consulta para o serviço, visando manter o fluxo de consultas e principalmente atender 

aos usuários que necessitam do Centro de Reabilitação Física. 

ESTRATÉGIAS:  

Manter contato com equipe da Regulação- Sisreg através de e-mails, telefonemas, 

whatsapp ou visitas in loco. 

 

AÇÕES:  

5- Dar continuidade aos atendimentos de hidroterapia para os usuários com 

problemas ortopédicos. 

ESTRATÉGIAS:  
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Acompanhar agendamento de vagas e condições de uso da piscina. 

 

AÇÕES:  

6- Realizar grupos de estudos/estudos de casos para acompanhamento e 

capacitação da equipe multidisciplinar, elaboração de estratégias visando à melhoria 

dos atendimentos no serviço. 

ESTRATÉGIAS:  

Elaborar calendário bimestral para esses encontros. 

  

AÇÕES:  

7- Buscar parcerias junto às empresas da área de reabilitação física, para 

capacitação e treinamento da equipe multidisciplinar. 

ESTRATÉGIAS:  

Estabelecer contato constante com principais representantes das empresas: Ortomix, 

Ipsen, Ortobrás, Freedom e outras. Capacitação da equipe de colaboradores: 

palestras, cursos e workshop. 

 

AÇÕES:  

8- Atualizar os programas, protocolos e fluxogramas dos procedimentos terapêuticos 

nas diversas especialidades. 

ESTRATÉGIAS:  

Pesquisar em outros Centros de Reabilitação e adaptar para realidade do nosso 

serviço. 

 

AÇÕES:  

9- Estimular os colaboradores e usuários do serviço para o apoio e colaboração aos 

projetos/eventos de captação de recursos para a Instituição. 

ESTRATÉGIAS:  

Apresentar a equipe de colaboradores da unidade e aos usuários as ações e 

resultados de forma transparente. 

 

AÇÕES:  

 10- Monitorar os prazos dos alvarás e licenças junto aos departamentos 

responsáveis (jurídico e contabilidade). 

ESTRATÉGIAS:  

Solicitar alvará da vigilância sanitária, bombeiro, alvará de funcionamento e registro 



57 

 

 

do CREMEGO, CREFITO, COREN. 

 

AÇÕES:  

 11- Repetir a capacitação das equipes das Unidades Básicas em Saúde do Município 

sobre o CER III (encaminhamentos, perfil do usuário e programas de atendimentos).       

ESTRATÉGIAS:  

Criar junto à coordenação da Atenção Básica do Município, datas para capacitação 

referente o encaminhamento do usuário para o CER III, protocolo de tratamento de 

feridas e indicação de cateterismo vesical intermitente; 

 

AÇÕES:  

 12- Realizar a dispensação de cadeiras de rodas e dispositivos auxiliares de marcha 

em cumprimento à portaria. 

ESTRATÉGIAS:  

Atender nossa clientela quanto à necessidade de cadeiras de rodas e otimização do 

tempo para recebimento destas. 

 

AÇÕES:  

13- Implementação e continuação de projetos de melhoria de qualidade dos serviços 

envolvendo famílias, usuários e comunidade em geral; 

ESTRATÉGIAS:  

Manutenção das ações já executadas com melhoria;  

Aquisição de material adequado para os atendimentos; 

Implantar, manter e supervisionar programas terapêuticos: 

o Hidroterapia; 

o Amparo; 

o Psicoeducação; 

o Cuidando da melhor idade; 

o Reabilitação Cognitiva; 

o Ambulatório de toxina botulínica tipo A (TBA) 

o Escolas Terapêuticas 

o Sarau Alegria para todos 

 Promover ações conjuntas entre as unidades do CER III; 

 

AÇÕES:  

14- Acompanhar e prestar esclarecimentos as auditorias da Secretaria de Saúde 
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(SEMUSA) das atividades desenvolvidas.                                                  

ESTRATÉGIAS:  

Através de relatórios e prontuários. 

 

AÇÕES:  

16- Cumprir as diretrizes da Politica Nacional de Humanização-PNH. 

ESTRATÉGIAS:  

Buscar qualificar o modo de atenção e gestão, incluindo trabalhadores, usuários e 

gestores. 

 


