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1. IDENTIFICAÇÃO
Instituição Proponente: Associação dos Deficientes Físicos de São Miguel dos
Campos - ADEFSMIC
CNPJ: 06.133.081/0001-84
Endereço: Rua Senador Máximo, S/N – Centro – São Miguel dos Campos - AL
CEP: 57240-064
Telefone: (82) 3271-1355 / (82) 99109-2929 / (82) 99808-2929
Responsável pela Instituição Proponente:
Nome: Maurício Faustino dos Santos
CPF: 027.181.154-40

RG: 2000001126959 SSP/AL

Endereço: Lot. Bela Vista, Qd. M, Nº 18 – Bairro: Bela Vista – São Miguel dos
Campos/AL
CEP: 57241-415
Telefone: (82) 9 9962-7817/ 9 9326-6318
E-mail: maufaust@hotmail.com
Instituição Interveniente:
Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos SEMUDH/AL
CNPJ: 06.064.264/0001-95
Endereço: Rua Cincinato Pinto, s/n – Centro, Maceió
CEP: 57020-050
Telefone: (82) 3315-2060
Responsável pela Instituição Interveniente:
Nome: Maria José da Silva
CPF: 007.457.964-94

RG: 39.051.830-X SSP/PR

Endereço: Residente e domiciliado nesta cidade de Maceió/AL
CEP: 57000-000
E-mail: gabinetesemudh2018@gmail.com
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Responsável pelo Projeto:

Nome: Ednaldo Vitor dos Santos
Endereço: Rua Salvador Apratto, 193 - Centro
CEP: 57240-036
Telefone: (82) 9 9969-6444/ 99307-9829
E-mail: ednaldovitorsmc@gmail.com

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Associação dos Deficientes Físicos de São Miguel dos Campos – ADEFSMIC
visa garantir os direitos das pessoas com deficiência deste município e tem como
objetivo melhorar as condições de vida dos mesmos, para que isto aconteça vem
desenvolvendo diversas ações e projetos que oferecem serviços como reabilitação física,
inclusão através do esporte, capacitação profissional dentre outros serviços.
Por meio da implementação deste projeto, a ADEFSMIC busca melhorar os
atendimentos de seu Centro de Reabilitação Física, através da aquisição de novos
equipamentos de fisioterapia, proporcionando, assim, melhorias na qualidade de vida
das pessoas com deficiência deste município e de outros municípios da região. Para
execução deste projeto será necessário o valor de R$ 20.000,00.
3. HISTÓRICO
Implantada em 1996 como um Núcleo da ADEFAL – Associação dos
Deficientes Físicos de Alagoas, a entidade surgiu como responsável pelo cadastramento,
informação e socialização das Pessoas com Deficiência do município, implantado com o
apoio da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos e da ADEFAL.
A partir da implantação do Núcleo da ADEFAL as Pessoas com Deficiência
passaram a ter um ponto não só de encontro, mas um local de luta pelos seus direitos
básicos e à prestação de informação à sociedade em relação às deficiências, os
preconceitos e as potencialidades que cada um possui.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996
Rua Senador Máximo S/N - Centro - São Miguel dos Campos - AL - Fone: (82) 3271-1355 CEP 57240-000
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal n° 1.191 de 05/07/2005
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual n° 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria n° 2.225 de 21/09/2012

Na época o então Núcleo da ADEFAL atendia cerca de 200 Pessoas com
Deficiência que começaram a participar mais ativamente das atividades sociais e da
vida em sociedade. Começaram a sair de suas casas e, não só a sociedade como o
Poder Público passaram a enxergar a existência dessas pessoas enquanto atores sociais
e enquanto cidadãos.
Uma das primeiras conquistas alcançada pelo Núcleo da ADEFAL em prol das
pessoas com deficiência do município em 1999 foi o Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC, que se trata do passe livre municipal para as pessoas com deficiência
ou portadora de patologia.
No ano de 2002, a ADEFAL, vendo a necessidade de ampliar os atendimentos
de seu centro de fisioterapia para os interiores, resolveu implantar o tratamento em
algumas cidades onde havia um Núcleo da ADEFAL mais organizado. Nesse período,
as pessoas com deficiência precisavam sair do município e ir até Maceió em busca de
tratamento de fisioterapia adequado às suas necessidades físicas, pois não havia, no
município, local que dispusesse de atendimento especializado para os mesmos.
A partir desse momento o Núcleo da ADEFAL em São Miguel dos Campos
passou a oferecer às Pessoas com Deficiência tratamento de fisioterapia no próprio
município realizando cerca de 100 atendimentos mensalmente.
Em 2003 a Diretoria do então Núcleo da ADEFAL juntamente com a ADEFAL
viu a necessidade de transformar o núcleo em uma associação municipal para melhor
atender e obter autonomia em seus projetos. A partir daí surge a Associação dos
Deficientes Físicos de São Miguel dos Campos – ADEFSMIC, com a mesma firmeza e
filosofia utilizada pelo antigo núcleo.
Através da busca constante por parcerias, em 2005 a ADEFSMIC conseguiu
apoio da CCB – Cimpor Cimentos do Brasil LTDA para ampliar seu Centro de
Reabilitação Física. A CCB fez a doação de vários aparelhos de fisioterapia e ainda
concedeu a sede da Casa Grande da empresa, localizada a 6 km (seis quilômetros) do
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Centro da cidade, para que servisse de sede para o Centro de Reabilitação Física da
ADEFSMIC, um local amplo e com instalações adequadas ao tipo de atendimento
oferecido.
Já em 2006 a ADEFSMIC teve uma grande conquista: a implantação de um
laboratório de informática com a finalidade de capacitar as pessoas com deficiência
para inseri-las no mercado de trabalho, adquirido através da PRT 19ª Região que
reverteu multas trabalhistas em doação que resultaram nestas aquisições.
Em 2010 a Diretoria da ADEFSMIC e a equipe técnica que compõe o Centro
de Reabilitação Física da entidade realizaram uma avaliação junto aos pacientes e os
atendimentos realizados e ficou constatada a necessidade de transferir os serviços do
referido centro para uma sede localizada no Centro da cidade e próxima à sede principal
da ADEFSMIC, visto que muitos pacientes estavam desistindo do tratamento por causa
da distância e muitos preferiam fazer o tratamento em outros locais devido ao esforço
do deslocamento até a Casa Grande da CCB. Contando com o apoio da CCB – Cimpor
Cimentos do Brasil Ltda., desde abril de 2010 o Centro de Reabilitação Física da
ADEFSMIC encontra-se em pleno funcionamento no Centro da cidade.
Hoje a ADEFSMIC dispõe de diversos serviços como: reabilitação física,
capacitação profissional, geração de renda, inserção no mercado de trabalho, etc. e
possui como principais parcerias a Intercement e a Prefeitura Municipal de São Miguel
dos Campos. A ADEFSMIC está sempre em busca de novos parceiros para que
possamos manter sempre um serviço de extrema qualidade para a pessoa com
deficiência do município.
4. JUSTIFICATIVA
A Associação dos Deficientes Físicos de São Miguel dos Campos – ADEFSMIC
dispõe hoje de um Centro de Reabilitação Física com infra estrutura adequada,
equipamentos de fisioterapia e salas climatizadas, que atende 100 (cem) pessoas
mensalmente.
Em razão de ser a única entidade que presta serviços direcionados ao público
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pessoa com deficiência do município, a ADEFSMIC pretende através deste projeto
melhorar a estrutura por meio da aquisição de equipamentos de reabilitação para o
Centro de Reabilitação Física da ADEFSMIC, localizado no município de São
Miguel dos Campos, com expansão para as pessoas com deficiência dos
municípios da região visando contribuir com a melhoria da qualidade de vida
dessas pessoas e de seus familiares.
Os serviços de reabilitação e atendimentos médicos especializados
disponibilizados no Estado, em geral não suprem e/ou não estão plenamente acessíveis
à demanda existente, devido à dificuldade ao acesso ou ao número limitado de
procedimentos/ mês, o que gera uma demanda reprimida dos usuários que deles
necessitam.
São inúmeras as dificuldades que os usuários e os familiares residentes no
município de São Miguel dos Campos e municípios da região, enfrentam em busca de
atendimentos terapêuticos; além da limitação do número de vagas oferecidas e da
falta do serviço de reabilitação nos municípios circunvizinhos, daí a importância
da melhoria dos serviços ofertados na ADEFSMIC, em prol das pessoas com
deficiência.
Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência
e o nordeste é a região com maior percentual da população que apresenta pelo menos
um tipo de deficiência, segundo novos dados do Censo 2010. De acordo com a
pesquisa, 21,2% da população da região declararam ter deficiência visual, 5,8%,
deficiência auditiva; 7,8% deficiência motora e 1,6% deficiência mental ou intelectual.
O

projeto

pretende

melhorar

a

qualidade

dos

atendimentos

de

reabilitação/habilitação já ofertados na entidade, que hoje proporciona para a
comunidade a qual está inserida tratamento de fisioterapia através de Centro de
Reabilitação próprio. Assim, haverá uma melhoria dos serviços oferecidos na
ADEFSMIC através da aquisição de equipamentos de fisioterapia e mobiliários
existentes.
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Este projeto irá favorecer direta e indiretamente uma grande parcela da
população do município de São Miguel dos Campos e municípios circunvizinhos,
garantindo assim, o direito de desenvolverem suas potencialidades e a melhoria de
sua qualidade de vida através da reabilitação/habilitação.
5. OBJETIVO GERAL
•

Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência
através da aquisição de equipamentos de reabilitação do Centro de
Reabilitação Física da ADEFSMIC.

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Prestar atendimento de reabilitação com excelência e qualidade, por meio do
trabalho desenvolvido por uma equipe interdisciplinar que tem como
prioridade a habilitação e reabilitação integral da pessoa com deficiência,
favorecendo o acesso da população residente em São Miguel dos Campos e
municípios circunvizinhos;

•

Contribuir com a execução de políticas públicas, voltadas para a garantia
dos direitos das pessoas com deficiência;

•

Adquirir novos equipamentos de fisioterapia visando ofertar um serviço de
melhor qualidade.
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6. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS

META
01

AÇÃO

Aquisição
de
materiais
para
prestar
atendimento
especializado
de
reabilitação
com
excelência
e
qualidade.

PRODUTO

Habilitação reabilitação
integral da pessoa com
deficiência, favorecendo
o acesso da população
residente em
São
Miguel dos Campos e
cidades circunvizinhas,
diminuindo a demanda
reprimida de pessoas
com deficiência que
necessitam
de
reabilitação.

RESULTADO

Melhoria da estrutura do
Centro
Física

de
da

Reabilitação
ADEFSMIC,

com aquisição de novos
equipamentos

de

fisioterapia propostos no
projeto.

7. METODOLOGIA
Adquirir materiais para prestar atendimento de diagnóstico especializado e
serviços de habilitação e reabilitação, através de termo de fomento. Os equipamentos
serão implantados na sede da ADEFSMIC, facilitando o acesso da população de São
Miguel dos Campos e municípios circunvizinhos a um atendimento rápido e de
qualidade.
8. CONTRAPARTIDA
Como contrapartida a ADEFSMIC oferece toda infraestrutura necessária à
realização dos serviços, a saber: sede própria, com espaço físico para instalação dos
equipamentos solicitados; equipe técnica composta por profissionais especializados:
assistentes sociais, fisioterapeutas e equipe de apoio administrativo.
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9. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES
A população atendida pertence ao município de São Miguel dos Campos,
localizado no estado de Alagoas, o município se estende por 360,8 km² e possui 54.591
habitantes de acordo com o último censo. A densidade demográfica é de 151,3
habitantes por km² no território do município.Vizinho dos municípios de Roteiro, Boca
da Mata e Teotônio Vilela, São Miguel dos Campos se situa a 45 km a Sul-Oeste da
capital Maceió.
10.

CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
A ADEFSMIC é uma associação civil sem fins lucrativos e com fins não

econômicos, sem finalidade política ou religiosa, existente desde agosto de 1996,
em São Miguel dos Campos – AL tem como missão contribuir para uma sociedade
mais justa, promovendo a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com
deficiência.
A ADEFSMIC visa garantir os direitos das pessoas com deficiência deste
município e tem como objetivo melhorar as condições de vida dos mesmos, para que
isto aconteça vem desenvolvendo diversas ações e projetos que oferecem serviços como
reabilitação física, inclusão através do esporte, capacitação profissional, inserção no
mercado de trabalho, dentre outros serviços.
Para a realização de seus serviços a instituição dispõe de uma equipe formada
por assistentes sociais e fisioterapeutas, que trabalham em conjunto com a diretoria
e equipe administrativa, na busca constante pela garantia dos direitos da pessoa com
deficiência.

11. PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Beneficiário direto – Pessoas com deficiência
Beneficiário indireto – familiares e comunidade
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12. DETALHAMENTO DE CUSTOS

12.1 LISTA DE METAS/ETAPAS

META /
ETAPA

VALOR
TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

DATA
INICIO

DATA
TÉRMINO

META 1 Aquisição

de materiais para prestar atendimento especializado de reabilitação co
excelência e qualidade.
Melhoria
Etapa 1.1

da

estrutura

do

Centro

de

Reabilitação Física da ADEFSMIC, com
aquisição

de

novos

equipamentos

R$
20.000,00

1º Mês

12 º Mês

de

fisioterapia propostos no projeto.
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13 – PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO
13.1 - Eletro-eletrônico

Tipo
Despesa
BEM
BEM

Eletroeletrônico
Ar
Condicionado
Ar
Condicionado

BEM

Bebedouro

SOMA

03 ITENS

Descrição

Qtd.

Tipo Split Frio com 18.000 BTU

01

Tipo Split Frio com 22/24.000 BTU

01

Comporta galões de 10 ou 20 litros e
oferece água em temperatura natural ou
gelada

01

V.
Unitário
R$
1.798,67
R$
2.453,00

V.Total
R$
1.798,67
R$
2.453,00

R$
505,67

R$
505,67
R$
4.757,34

13.1- Equipamentos de Fisioterapia
Tipo
Despesa

Equipamentos
de Fisioterapia

BEM

Barras
Paralelas para
Fisioterapia

BEM

TENS e FES

Descrição
barra paralela dupla em estrutura de
aço, com 3m de comprimento,2pares de
corrimão de cada lado, 11 iratória na
altura e revestida em piso sintético.
Fes + Tens clínico, eletroestimulador
funcional com circuito eletrônico
microprocessado,
4
canais
independentes, bifásico simétrico nível
DC=OVOLTS, 120MA=5%, 16 programas,

Qtd.

V.
Unitário

V.Total

01

R$
1.784,80

R$
1.784,80

01

R$
931,39

R$
931,39
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BEM

Mesa
Ortostática

BEM

Mesa Auxiliar

BEM

Laser para
Fisioterapia

BEM

Espaldar em
Madeira
(Barra de
Ling)

11Fes. 04Tens e 01 modo de operação
automático estimulação síncrona ou
assíncrona, manual-disparo através de
chave remota, tempo de ataque/descida
0 a 10seg., tempo de sustentação 1 a 30
seg., tempo de repouso 1 a 30 seg.,
duração dos pulsos 100 a 600US,
12 iratórias dos pulsos 2-150hz, tens
modo de operação contínuo ou burst,
modo de estimulação automático
síncrona, duração dos pulsos 100 a 350
US, 12iratórias dos pulsos 2 a 150hz,
alimentação 110/220v. + - 10% 50/60hz, consumo máximo – 15 walts,
dimensões 31x6x18cm, 9LXAXP, peso
2,6 kg, Classee de segurança e proteçãoclasseII– tipo BF de acordo com
NBRIEC601-1, classificação UMDNS-16250, acessórios-eletrodos, 2 cabos de
saída, 2 canetas para disparo, 1 manual
do usuário e 1 cabo de força.
Mesa ortostática, Construída em
estrutura tubular de aço quadrado com
acabamento em pintura eletrostática,
montado sobre rodízios, com sistema de
freios,
tampo
estofado,
com
revestimento em courvim; Sistema de
inclinação elétrica de 0° a 90°, com
controle remoto de fio, Voltagem 110 ou
220 volts; Dimensões: 1,90 x 0,65 x 0,80
(CXLXH).
Com prateleira e rodízios. Armação
construída em tubos redondos de no
mínimo 1 polegada de diâmetro, Tampo e prateleira construído em chapa
de inox de acabamento polido, Extremidades sem arestas, - Pés com
rodízios, * Dimensões: Largura 0,40 (+0,1 metro), Altura 0,80 (+- 0,1 metro),
comprimento 0,90 (+- 0,1 metro).
Aparelho Laser, Aplicação Laserterapia e
Laser-Acupuntura,
Características
Adicionais
Microcontrolado
(Nbr
60601);3 Tpos:904,830 E 658nm,
Componentes
Lcd,
Desimetria
Automática 0,5 A 9,5j/Cm², Outros
Componentes 2 Canetas Operação,1
Caneta Detecção Acupuntura
Regulável, 12 iratórias em madeira
envernizada ao natural, regulável. Com
barras verticais, sendo a distância entre
as barras de aproximadamente 20 cm.
Acompanha apoio em madeira a ser
acoplado nas barras verticais para
regulagem de altura. Medidas: 2,40m (+

01

R$
5.557,97

01

R$
166,86

R$
166,86

01

R$
936,31

R$
936,31

01

R$
585,04

R$
585,04

R$
5.557,97
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BEM

Escada com 2
degraus

BEM

Ultra-Som
para
Fisioterapia

ou – 15 m) x 0,87 m (+ ou – 0,05m) x
0,42 m (+ ou – 0,15m) (A x L x P).
Suporte no mínimo 100kg; - Construída
em aço com tratamento antiferrugem e
pintado com tinta epóxi, - Pés em
borracha para evitar deslocamento em
piso úmido, - Degraus revestidos com
material antiderrapante.
Aparelho de ultra-sommicroprocessado
com 2 transdutores destinado a terapia
por ultra-som utilizado em fisioterapia. *

BEM

Caneta laser

Caneta laser 660nm

01

Óculos de proteção para laser

01

Bicicleta Vertical Magnética

01

BEM
BEM

Óculos de
proteção para
laser
Bicicleta
Vertical

SOMA

01

R$
122,90

R$
122,90

01

R$
1,080,82
R$
1.342,53

R$
1,080,80
R$
1.342,53

R$
2,669,90

R$
2,669,80
R$
20.000,00

11 ITENS

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE
AÇÃO

RECURSO

META 01

CONCEDENTE
R$ 20.000,00

DATA INICIAL
1ºMÊS

DATA FINAL
2º MÊS

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação do projeto será de forma continua com acompanhamento da concedente. Será
avaliado por meio de envio de relatórios de cumprimento do objeto, onde serão apresentadas as ações
que foram executadas e seus impactos na comunidade em especial as pessoas com deficiência, como
também aplicação de questionário com pesquisa de satisfação, fotos e lista de frequência dos pacientes
atendidos.
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16. FUTURO DO PROJETO
A ADEFSMIC possui atualmente um convênio com o SUS e é através dele que
os serviços oferecidos no Centro de Reabilitação são mantidos e ofertados de forma
gratuita para as pessoas com deficiência que necessitam de atendimento.
Por meio da implementação deste projeto, a ADEFSMIC busca melhorar os
atendimentos de seu Centro de Reabilitação Física, através da aquisição de novos
equipamentos de fisioterapia, proporcionando, assim, melhorias na qualidade de vida
das pessoas com deficiência deste município e de outros municípios da região.
Ao término do projeto todos os serviços oferecidos na ADEFSMIC terão
continuidade, visto que a entidade já dispõe de equipe e estrutura física adequada,
havendo uma melhor qualidade dos serviços ofertados através da aquisição dos
equipamentos de fisioterapia previstos no projeto.

Maurício Faustino dos Santos
Presidente

Vânia Maria Passos Bastos
Assistente Social

São Miguel dos Campos, 18 de outubro de 2018.
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