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~

BALNEARIO

~CAMBORlO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

lEI 13.019/2014

1 - DADOS DA MINUTA
:\'úmuodoTermo_
TC 00312018- BIAS ITC 01612018. P:\-18C

:\-1l;;\ICIPIO DF.BAL:'IiEARIO C,U180RIl:

1.1- nlj\"DO .'\1tj:\,lClPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL

1.2. Gestor da Parceria

1.3 - Data: l~f1112018

LAtiDAIR REIS
I.~ - Forma de Divur~açlloda Parceria:

I_O; .In~frumento de Parceria:

O Edital de Chamamento
O Inexigibilidade
O Dispensa

O Termo de Fomento
:2< Tenno de Colaboração
O Acordo de Cooperação

1.6. IrlE:\TIFICAÇAO

DO OBJETO:

ATENOlMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EIOU MÚLTIPLA E SUAS FA ÍLIAS
1.7 - CARIMBO £. 'SI;o.;ATURA GESTOR DA PARCERIA

,1

/..

kt

1.8. CARI.'\IBO
SECRE

~~eIS
GESTOR DE PARCERIA _ FMAS
~(r'kI;

8.1)43/2017

2 - COMISSÃO DE SELE

ÃO

2.1 •."nAliseda Forma de Dh"ulgaçlloda Parceria:

2.2 - Anlili~edo Instrumeoto de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

2~ - Observaçlln:

2.~ - Assinaturn

RUi Oinamuca.

320

t

Balrro das N,ç6es

8AlNEÁRIO CAM80RIÚ- CAPITALCATARINENSE DO TURISMO
- SC I Cep 88.338-900 I fone: .SS'l7 3267.7084 I Fu: .S5 47 3367.1826

www.balnearlOCimborlu.sc.gov.br
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

lEI 13.019/2014

•

F(jRMUL'ÁRIO P

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1- AnAliseda Forma de Divulgaçllo da Parceria:

3.2 - Aml.lisedo Instrumento de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

2J - Observações (Caso conclua pela possibilidade de eelebraçAo da parceria com ressah'as., deverA o administrador público sanar os
aspectos ressalvados ou, mediante ato formal,justífiur a preservaçllo desses aspectos ou sua nclusio - ,\rl JS, ~ 20 dI Lei Federal
1.01912014)

3J - Assinatuns

José Fernando
POl1a"a
SllO'etano ae Co f 'e

l4~2018
e Tra"sp

4 - SECRETARIA DE ARTICULA

PilbllCa

ÃO

.tI - AnAliseda Forma de Divulgaçllo da Parceria:

4.2 _ ..\nAlise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

O Aprovado com ressalvas
O Reprovado
4.3 - Obser\'ações:

4J - Assinatul1ls

Rua Dinamarca,

320

I Bairro

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
d •• Naçeies. SC I Cep as.33s.-900 I fone: +55 47 3267.7084 I Fu: +55 47 3367.1826

www.b.lneafl~mbOflu.$(.go
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P R E F E I T U R A

BALNEARIO

~.sCAMBORlO

ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI13.019{2014

FORMULARIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA-

CHECK LlST
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
I) Formulário para Aprovação de minuta. preenchido e assinado;
2) Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do termo de colaboração e
planos de trabalho preenchidos.
085: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do municlpio. Após aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento em sitio oficial na internet.
Após 30 dias a comissão de seleção irá providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da
sociedade civil. Após a seleção, a OSC vencedora será convocada para entregar documentos, que serão analisados
pela Comissão de Seleção, e se não estiver em situação de impedimento ou vedação, será encaminhado à
Procuradoria Geral do Município para Parecer Jurídico e se este for favorável. poderá assinar o lermo de
colaboração.
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE
OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:
I) Formulário para Aprovação de minuta. preenchido e assinado;
2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA. nos moldes do arts. 30e31 da Lei
Federal 13.019/2014;
3) Minuta do lermo de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.
085: Os documentos. na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do município. Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para
Parecer Jurídico. Se este for favorável. deverá publicar o extrato da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se não
houver recurso, ou se, houver este. for indeferido, a
poderá assinar o termo de colaboração. Após assinatura
do termo, será necessário publicar o extrato do termo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 e
38)

ose

QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
I) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;
3) Documentação da entidade.
08S: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do município. Após aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da inexigibilidade, aguardar 5 dias e
poderá ser assinado o acordo de cooperação. Após assinatura do acordo. será necessário publicar o extrato do
acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38)
Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
hItp :llcon t ro lado ria. ImInea rioca m bo ri Il.sq::o\'. br:8080/conl ro lad orial231

Rua Dln~m~'tlI, ]20

t

Bairro das Nações.

BALNEÁRIO CAMBORIU. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
se t Cep 88.338-900 I Fone'+S5 47 3267.7084 1 Fa., +SS 47 3367.1826 www.balnea.loambo.iu.K.80~.b.
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Balneario Camboriú (SC), 12 de novembro de 2018.
Ofício APAE - N° 162/2018

lima. Senhora
Anna Christina Barichello
Secretária da Secretaria de Desenvolvimento

APROVADO

I

e Inclusão Social

CIC
Sr. Laudair Reis I Gestor de Parcerias do FMAS

Vimos por meio deste solicitar a vossa senhoria a prorrogação
Programa

socioassistencial

de defesa e garantia

do Termo de Parceria do

de direitos para pessoas

com deficiência

intelectual e/ou mültipla e suas famílias vigente que encerra em 31 de dezembro de 2018, por
mais 12 meses a contar da data de encerramento
31/12/2019,

iniciando a próxima vigência em 01/01/2019 a

porém conforme Plano anterior, no que se refere às metas e a dispensa financeira,

ambas estão previstas para iniciarem em 01/02/2019 a 31/12/2019.
Justificamos

nossa proposição

tendo em vista que a política de Assistência

Social é

recente no município de Balneário Camboriü e os Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) não conseguem

atender as especificidades

da população com deficiência

intelectual,

realizando assim a proteção social básica para a efetivação de direitos e a construção de novos
direitos para a referida população. Diante desta realidade, o município necessita a parceria com
as Organizações

da Sociedade

Civil visando

realidade local no âmbito do atendimento

contribuir

no processo

de transformação

relacionado às pessoas com deficiência

da

intelectual e

suas famílias.
Destacamos que o desenvolvimento
Camboriü

corrobora

o exposto

das ações sOcioassistenciais

na Resolução

CNAS n° 109/2009

na APAE de Balneário

que aprova a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Por estes motivos mencionados,
sem fins lucrativos,

comprometida

a APAE de Balneário Camboriü por ser uma entidade

com a promoção

e defesa dos direitos da pessoa com

deficiência intelectual e outras associadas a esta, vem solicitar a Prorrogação
a Prefeitura Municipal através do Fundo Municipal de Assistência

da parceria com

Social para que esta parcela

da população possa usufruir deste tão importante e necessário atendimento.
Sendo

o que tínhamos

para o momento,

nos colocamos

informações.
Atenciosamente,

j2u LI! 1/)a

ISabela 'S'ava ueno
Presidente APAE/BC

a disposição

para mais

'.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Munícipal de Assistência Social

I" TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
FMAS / TC 016/2018 - PMBC.

AO TERMO

DE COLABORAÇÃO

003/2018-

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
POR
L'ITERiVIÉDIO
DO FUNDO
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE
CIVIL ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE,

o MUNICÍPIO

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, com
CNPJ nO 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO 320, por internl(~dio da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Sra. Anna
Christina BarichelIo, Secretária e CPF nO 757.039.559-04 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS

-APAE, inscrita no CNPJ sob nO 76.698.380/0001-41, com sede na Rua 511,
Camboriú-SC , doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO
DA

nO 14 - Centro, Balneário

SOCIEDADE CIVIL, representada pelo Sra. Isabela Sava Bueno, CPF: 419.806.979-49, resolvem
celebrar o presente 10 TERMO ADITIVO ao Termo de Colaboração. regendo-se pelo disposto na
Lei Complementar nO10 I, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual, na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo
administrativo nO2017028422 , mediante as cláusulas e condições seguintes:
E, por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer jurídico pelo
interesse administrativo, constante nos autos, amparados pelo art. 57 da lei nO13.019/2014, combinado
com o art.65 inciso I alínea "b" - da lei federal n° 8.666/93, as partes signatárias e seus representantes
legais, assinam e fazem ainda, acordar o que segue:
I - DA ALTERAÇÃO

DE PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses confonne plano de trabalho anexo;

11 - DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da Parceria R$ 138.000,00
(cento e trinta c oito mil reais), passando o valor global do repasse à entidade constante no TemlO de
Colaboração para R$ 275.975,38 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e
trinta e oito centavos), alterando o valor global de repasse de recursos pelo município, que fica
distribuído conforme novo Plano de trabalho anexo a este 1° Termo aditivo.

BAtNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITALCA1MINEN5E DO TU~15MO
Rua Dinamarca, 320 I Bairro das Nal/i~s. SC I C~p 88.338.900
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111- DA ALTERAÇÃO DAS METAS: Ficam alteradas as metas que passam a vigorar juntamente
da prorrogação deste Termo de Colaboração, conforme consta no novo Plano de Trabalho anexo,
sendo este peça indissociável deste referido lermo.
IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão Orçamentário: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social-

SUAS

Ação: 2,123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade CivilDespesa: 281 ~3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 100000 . Recursos Ordinários.

v-

FMAS

Ficam mantidas as demais disposições contratuais,

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor
e fonna, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Balneário Camboriú, 14 de novembro de 2018.

ADMINISTRAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

DA SOCIEDADE CIVIL
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DE PAIS E AMIQQ_S:

DOS EXCEPCIONAIS_Q.E_B~.I,.NEARIO CAMBORIÚ
u~~.II1I..P
•• I;!
•.lJUIjldQ!;&mborluJllllJ>r
ll'r.{Q!I_.,maAA~I;!'lnUl!~!!!!l'O{!1'"9qj"~r

~.ba!D~afJO_ca,mb_Q.IDl.--lIp"l1l![a!õ!h9JD,tl.r
Fon.: (41) 3167.(1636
Rua: 1926. li" 1260 _ C.ntro _Baln.'no

(47) 3363-5106
eambonu
_ se _ CEP: 6833(1-476

PLANO DE TRABALHO

(Anexo do 1° Termo aditivo ao Termo de Colaboração

003/2018 - FMAS)

1 - PROPONENTE - OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.

1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua 1926, n° 1260 - Centro - eEP: 88.330.478

1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.6. DATA DE
CONSTITUiÇÃO:

1.5- U.F: SC

14/11/1984
,

1.7- DDDITELEFONE: 3367-0636
1.8. E-MAIL:
e scofa@apaebalneariocamboriu.org.br
1.9- SITE:

1.108 NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente

as C):

da

Isabela Sava Bueno

1.11- CPF: 419.806.979-49
1.12. C.I.IÓRGÃO EXP.: 161.097/SSP

1.13- ENDEREÇO (Presidente

da OSC): Rua 511,

1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15.
U.F:
SC

nO

14 - Centro

1.16- CEP:
88.330-702

1.17- DDD/TELEFONE: 3367-2134
1.18-E-MAIL:
camboriu@buenoimo\€is.com.br
1.19.SITE:

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES
2.1-NOME
COMPLETO

2.2 - CPF

2.3 • RG /ÓRGÃO

2.4 - ENDEREÇO RESIDENCIAL

EXPEDITOR

Isabela Sava Bueno

419.806.979-49

161.097 SSP/SC

Rua: 511, n014 - Centro - Balneário
Camboriú -

Denise Payer1 Basso

448.609.609-63

1.330.195 SSP/SC

Rua: 902, n° 396 - Apto: 1401 - CentroBalneário Camboriú -

Judite Haake

602.351.879-68

1.208.515-4 SSP/SC

Rua: Angico - Tabuleiro - Camboriú - se

Y\One Garrozi Silva

522.730.169-72

4/R 128.088 SSP/SC

501.363.219-68

120.0194 SSP/SC

414.894.549-34

878.621-6 SSP/SC

Edla Aparecida da

Costa Sens
Valceni Maria Claudino
Vieira dos Santos

Rosires Maria Schweder

293.309.989-68

4/R 610.203 SSP/SC

Lourdes Gomes Minella

747.036.419-68

336751-7 SSP/SC

se

se

Rua: Mascarenhas Passos, n° 28Centro - ltajaf - se
Rua: 1800, n° 116 - Centro - Balneário
Camboriú -

se

Rua: Peculiano, n° 46 - Santa Clara -

Itajai-SC
Rua: Paraguai, n° 1128 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú -

se

Av. Atlântica, n° 5100 - Apto: 21 - Centro
- Balneário Camboriú - SC

\'i,i'1-

~"tt •••••

APAE

•..•
~~
I,.•....

-

APAE
C_.IC

AS-S_OCIACÃO DE PAI!;LE AMIGOS
DOS EXCEPCIO.1llêlS_OE BALNEARIO
CAMBORIÚ
..'<QlJlfDQulll1!1n!1Qlõ.mbol1~.lIllI,1l1
lljL~tw~~a~_~_b.l_I:l
•• [I~!!l~

www..b~!rutilrlo<;<!.!!1b-9_tl-..I~apaobra$IMI-..R.1.>r
Fone, (41) 3361.0636
(41) 33&3-5106
Rua, 1926, ~ 126(1_ç.n!ro. Balndrlo Camborlu _ se _CEP: ~U300"'7B

Augusto Roncelli Junior

066.769.929-20

362.713 ssP/se

Odete de Souza

463.369.239-91

653.590-9 ssP/se

João Kleine Bickstegge

309.064.589-00

193062-1 ssP/se

Nadyr da Silva Flores

219.496.700-15

5023179541 ssP/se

380.379.399-87

305.782 ssP/se

Jorge Otávio Caehel

000.205.590-20

4/R 745.232 ssP/se

Edelgard Cachel

292.928.409-91

579.749-7 ssP/se

Mara Regina News
Benedicto

587.202.438.04

19.269.679 ssP/se

Rosane Teresinha
Jahnke Vailatti

383.090.769-91

186.382 ssP/se

Charlote Maria Haake
Cooper

572.047.649-00

29.03.60 ssP/se

Tereza Cardozo

294.295.799-91

651.281-0 ssP/se

474.328.021-49

754.628-9 ssP/se

004.060.439-06

5.109.977 ssP/se

065.301.209-1

4.519.872-1 ssP/se

Luiz Antonio Basso

296.454.339-91

3.627.085 ssP/se

Maria Salvalagio Camilo

864.463.129-20

Nara Dayse Flores

816.262.660-34

Fabricio Qliwira de Lima

070.532.799-01

Margid Rinnert
Buckstegge

418.432.749-49

Rosires Maria Schweder

293.309.989'<;8

Wilson Vieira dos
Santos Filho

RosaJvaKnabben de
QJiwira
Cleusa Terezinha Brites
Carvalho
Marilda Teresinha Costa
Walesko

Carmen Elisabeth Syl'v1a
Franzke
Maria Inês Mulllemo
Siliprandi

030.561.639-194
216.820.380'<;8

4/R 2297402 ssP/se
503.723.8119
4.375.380-9
4/e 307.074 ssP/se
4/R 610.203 ssP/se
184.776 ssP/se
4.519.872-1 ssP/se

Rua: 3000, n° 219 - Cenlro - Balneário
Camboriú - se
Av. Atlântica, n° 3750 - Ato: 1104Centro - Balneário Camboriú - se
Rua: 2450, n° 300 Centro Balneãrio
Camboriú - se
Rua: 3000, n° 376 - Apto: 02 - Centro Balneário Camboriú - se
Rua: Peculiano, n° 46 - Santa Clara ttajai - se
Rua: Alljn Bauer, n° 360 - Centro
Balneário Camboriú - SC
Rua: AI'v1n8auer, n° 360 - CentroBalneário Camboriú - SC
Rua: Bulgária, n° 118 -Apto: 107Bairro das Nações - Balneário Camboriú
-se
Av. Atlântica, n° 1100 - Edificio Leonardo
da Vinci - Apto: 1301 - Centro Balneário Camboriú - SC
Rua: Laranjeiras, n° 513 - Tabuleiro
Camboriú - SC
Rua: Dom Sebastião, n° 253 - Vila Real
- Balneário Camboriú - SC
Rua: 3750, n° 39 - Apto: 602 - CentroBalneário Camboriú - SC
Rua: Peru, n° 719 Bairro das Nações
Balneário Camboriú - SC
Rua: Ubia, n° 55 - Apto 01 - Bairro das
Nações - Balneário CamboriúlSC
Rua: 902, n0396-Apto 1401-CentroBalneário Camboriú - SC
Rua: Av. do Estado, n° 1520 - Bairro Ariribá
- Balneário Camboriú - SC
Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 - CentroBalneário Camboriú • SC
Rua: Peru, n° 737 - Apto 102 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú - SC
Rua: 2450, n° 300 - Centro - Balneário
Camboriú - SC
Rua: Paraguai, n° 1128 Bairro das
Nações - Balneário Camboriú - SC
Rua: 1600, n° 87 - Apto 301 - Centro Balneário Camboriú - SC
Rua: 2400, n° 240 - Apto 1001 - Centro Balneário Camboriú - SC
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3 - DESCRI CÃO DO PROJETO.
3.1 - TITULO DO OBJETO:

3.2 • PERlODO DE EXECUÇÃO:

ATENDIMENTO
SOCIOASSISTENCIAL
DE
DEFESA
E
GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL ElOU MÚLTIPLA E SUAS FAMluAS.

Inicio: 01101/2019
Término: 31/12/2019

3.3 • IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa de atendimento socioassistencial
pessoas com deficiência intelectual elou múltipla e suas fammas.

de defesa e garantia de direitos par

3.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionado
à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e
seu nexo com as atividades

ou metas da parceria:

Público Atendido: Pessoas com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências e suas faml1ias, corr
renda per capita de até % salario minimo ou renda mensal total de até 03 salarios mínimos, conforme Decreto 6.13
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do gO\em
federal.
Realidade Local: De acordo com exposto no Termo de referência Anexo X, a política de Assistência Social é
recente no município de Balneario Camboriú e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) não
conseguem atender as especificidades da população com deficiência intelectual, realizando assim a proteção social
básica para a efetivação de direitos e a construção de no\Os direitos para a referida população. Diante desta
realidade, o municipio busca a parceria com as Organizações da Sociedade Civil visando contribuir no processo de
transformação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência intelectual e
suas faml1ias.
Justificativa:
De acordo com a LOAS em seu artigo 1°: "A Assistência Social. direito do cidadão e de-..erdo Estado é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada atra\.és de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (art.
1° da LOAS - Lei nO8.742, de 07/12/1993)".
Conforme o previsto pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS 1 2004) e a Norma Operacional
Básica (NOB SUAS I 2005) que institui o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) onde asseguram que é
função da Assistência Social a proteção social básica e especial, por meio de ações de pre-.enção, promoção,
inserção e proteção, de\€ndo atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de
deficiências ou de incapacidades, os projetos executados, pela APAE de Balneário Camboriú desde seu surgimento,
na área de Assistência Social são \Oltados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual elou múltipla, e
suas faml1ias.
Vale ressaltar que, a pessoa com deficiência, considerando o contexto societário tanto a ni\eJ histórico e
atual, já está em desvantagem pessoal resultante da própria deficiência que a coloca em ambiente wlnerá-..el. sendo
que, se em situação de pobreza, a wlnerabilidade que já se apresenta. agrava-se.
De acordo com o exposto na Resolução CNAS nO 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Sel\liços
Socioassistenciais, a APAE de Balneário Camboriú presta se~ços de Proteção Básica.
O desen\OJ'.1mento das ações socioassistenciais na APAE de Balneário Camboriú corrobora o exposto na
Resolução CNAS nO 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Se~ços Socioassistenciais.
Desta forma a inserção dos usuários e suas faml1ias na APAE ocorrerão atra\.és de duas formas, de acordo
com o Caderno de Orientações técnicas do PAIF Vol. 2:
•
Pelo Atendimento:
sendo este uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção;
•
Pelo Acompanhamento:
que consiste em um conjunto de intel\enções. desen\Ol'.1das de forma continuada,
a partir do estabelecimento de compromissos entre faml1ias e profissionais.
Para que este fluxo seja executado, algumas ações e instrumentais são utilizados, sendo eles:
•
Acolhida:
tem como objeti\Q conhecer contexto familiar dos usuários bem como identificar as
vulnerabilidades e potencialidades do usuário e sua faml1ia. O acolhimento será realizado dentro de um procedimento
chamado "avaliação inicial" onde os usuários comparecem para definição diaQnâstica, neste momento será levantado
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pela equipe interdisciplinar às demandas individuais e da famOia, para isso é utilizado um formulário que contém as
informações que serão cofetadas;
•
Escuta: é presente diariamente nos atendimentos, e possibilita o questionamento, a clarificação, a reflexão,
e aprofundamento sobre a realidade social dos usuários e suas famílias;
•
Informação, Comunicação
e Defesa de Direitos: diwlgação atra\.-és de palestras para as famOias sobre
os direitos da pessoa com deficiência. E espaços de discussão e troca de experiências entre as famílias, entre os
usuários atra'.ês de grupos socioeducati\Os ou atendimentos indi'viduais;
•
Articulação
da Rede de Serviços Socioassistenciais:
participação em reuniões da rede de sef'.1ços
intersetoriais e estudo de caso. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos sel"Ãços, tomar públicas as
demandas recorrentes do ambiente institucional, buscando a superação das wlnerabilidades;
•
Articulação
Interinstitucional
com o Sistema de Garantia de Direitos: articulação e a integração com
as várias instãncias do poder público! judiciário, através de encaminhamentos, relatôrios, contato telefônico elou
reuniões;
•
Atividades de Convivio e de Organização da Vida Cotidiana: realização de ati'vidades em grupos com
orientaçôes diversas sobre as ati'vidades da 'vida diária, formas de organizações e de acesso em ambientes;
•
Orientação
e Encaminhamento
para a Rede de Serviços: serão realizados os encaminhamentos
necessários aos sef'.1ços, dadas às de'vidas orientações, formas e possibilidades de acesso;
•
Plano de ação Individual
elou Familiar: serão elaborados planos de ação resultantes das reunuões
psicossociais, buscando, juntamente com os usuários e suas familias, levantar demandas e possibilidades, sejam
para superação das wlnerabilidades ou para ampliação do acesso às políticas públicas.
•
Acompanhamento
sociofamiliar
e psicossocial: serão executadas orientações a partir das necessidades
levantadas e ainda serão realizadas reuniôes psicossociais, ambas objetivando o aprimoramento do trabalho social
com fammas;
•
Perfil Socioeconômico:
será realizado a partir das informações obtidas junto à fam~ia e contexto social na
qual está inserida, sef\rindo como facilitador no processo de intervenção;
•
Desenvolvimento
do Convívio Familiar, Grupal e Social: serão realizadas atividades em grupos, que
proporcionem a fala e a escuta, o exercício de valores e princípios, a troca de experiências.

OBJETIVO GERAL
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de 'vida de pessoas com deficiência seus cuidadores e
suas fammas, desemolvendo ações que promovam o acesso aos direitos, beneficios e programas de transferência de
renda e as políticas setoriais, bem como, buscar formas de pre\€nir situações de 'violação de direitos e exclusão
social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Prestar atendimento

•

outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de sel".1ços;
Realizar grupos com usuário (as) com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas

•

•

familiar e

oul indi'vidual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a

•

famOias;
Realizar acompanhamento
que estão em processo

dos usuários com deficiência intelectual associada ou não a oulras deficiências
de inserção no mercado de trabalho, através de reuniões, sensibilizações,

encaminhamentos e suporte às empresas contratantes e parceiras;
Realizar ações de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descrição pormenorizada
das metas quantitativas e mensuráveis
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter:

a serem atingidas.

devendo

estar claro,

065: As ati'vidades ou Programas a serem executadas pela 05C citadas no termo de Referência estão distribuidos
entre as metas e produtos abaixo.
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METAS

PRODUTO/SERViÇO
( POR 11 MESES)

1. Prestar atendimento familiar e
oul individual a 30 usuários com
deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências,
realizando encaminhamentos
na

_ Prestar em média 30 atendimentos
mensais e 270 anuais pelo Ser.iço
Social;
_ Prestar em média 35 atendimentos
mensais
e
290
anuais
pela
Psicologia;
_ Realizar 4 reuniões psicossociais
com usuários e familiares no mês;
_ Realizar 3 atendimentos familiares
pelo ser.iço social ou psicologia ou
pedagogia na a-.aliação inicial;
_Realizar 15 ..,.;sitas domiciliares no
mês;
_ Realizar 2 reuniões intersetoriais no
ano conforme demanda da rede e
dos usuários2;

- 637 atendimentos indi..,.;duais,
familiares
elou
reuniões
realizados
socioassistenciais
no ano;
_165 ..,.;sitasdomiciliares;
_3D
usuários(as)
sendo
acompanhados
e
tendo
garantidos
direitos
que
otimizem
o
seu
desemol..,.;mento e qualidade
de..,.;da;
_ Famnias e usuários tendo seus
direitos assistidos em suas
necessidades.
_ Promo-..er a oportunidade de
acesso
ao
mercado
de
trabalho
à
pessoa
com
deficiência;

_ Realizar em média 6 grupos mensais
e 60 anuais com usuários da
instituição;
_ Realizar 4 participações no ano, dos
usuários da APAE, em grupos do
PAIF nos eRAS;
_ Realizar
01 oficina
mensal
de
familiares dos usuários.

_ 60 grupos de usuários anuais;
_11 grupos de familiares;
- Promo-..er a discussão
dos
direitos
da
pessoa
com
deficiência;
_ Buscar a garantia e efeti..,.;dade
dos direitos da pessoa com
deficiência;
_ 75% da participação das/os
usuários nas oficinas no ano;
_ Promo-..er
a
inclusão
e
participação dos usuários nas
instâncias de controle social;
- Sensibilizar as famnias quanto
a capacidade e potencialidade
dos usuários, principalmente
os que têm potencial para o
mercado de trabalho ou para
ati..,.;dadeslaborati-.as;
_ 75%
de
participação
das
famílias e usuários nos grupos
ofertados no ano;

rede de sel"iços;

2. Realizar grupos com usuário(as)

com

deficiência

intelectual

associada ou não a outras
deficiências e suas famílias;

1

3. Realizar
acompanhamento dos _ Realizar o atendimento a empresas
usuários com deficiência intelectual
pelo ser.iço social e a psicologia,
conforme demanda;
associada ou
não a
outras
os
usuários
em
deficiências que estão em processo _ Acompanhar
entre..,.;stas e reuniões conforme
de inserção no mercado de trabalho,
através
de
reuniões,
demanda;
sensibilizações,
encaminhamentos
e suporte às empresas contratantes
e parceiras;

RESULTADO

_ Capacitar
as
empresas
contratantes
com
temas
relacionados
a inclusão
e
acessibilidade da pessoa com
deficiência;
_ Promo-..er a oportunidade de
acesso
ao
mercado
de
trabalho
à
pessoa
com
deficiência;

1A média está considerada devido aos meses elou semanas que possuem feriados e aos pontos facuRativos, portanto ao final do ano de 2019
a meta será considerada em seu valor total.
2lenílrando que a rede intersetorial. tanto governamental, lanílém necessita buscar essa parceria com a CSC, pois, allÍlas executam
atividades e ações com usuárk!s em COITl.HTI,
esta iniciativa deve ser rec~roca.
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4. Realizar ações de informação, • Realizar 10 ações anuais relacionado • Sensibilizar a comunidade
comunicação e defesa de
a defesa e garantia de direitos da
sobre a questão da deficiência;
direitos relacionados a pessoa
pessoa com deficiência;
• Trabalhar aspectos da de
com deficiência;
pre..enção de deficiências,
buscando a efeti'.1dade das
políticas sociais;
• 100% da participação;

Metodologia:
META 1: Prestar atendimento
ou não a outras deficiências,

familiar e ou! individual a 30 usuários com deficiência
realizando encaminhamentos
na rede de serviços

intelectual

associada

Conforme exposto acima o atendimento familiar elou individual aos usuários com deficiência intelectual
ocorrem atra\€s de di\€rsas ações. Assim dividem-se entre, atendimentos individuais para acolhimento de demandas
e encaminhamentos, reuniões psicossociais com familiares e usuários(as) com objeti\O de conhecer os contextos
elou buscar junto ao núcleo familiar possibilidades para superação de demandas que se apresentem, contatos
telefônicos para articulação com a rede de selViços, atendimento familiar para demandas emergenciais, reuniões
intersetoriais buscando articular junto a rede possibilidades de inteevenção nos casos de demandas de dificil
superação e visitas domiciliares utilizadas enquanto instrumento de inteevenção com objeti\O de compreender melhor
os contextos visando a melhora das condições de vida da pessoa com deficiência.
Os atendimentos individuais seguirão uma agenda semanal, com algumas exceções as demandas
emergenciais que surgem no cotidiano, serão executados em sala de atendimento, buscando uma atuação mais
focada na demanda individual dos usuários e suas famílias. Já os atendimentos familiares estão \Oltados a demandas
mais emergenciais ou especificas.
As visitas domiciliares ocorrerão uma \€z por semana, quando hou\€r disponibilidade de \eiculo para tal
finalidade, considerando que a APAE possui somente um \eículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponí\eis.
Para realização dos atendimentos socioassistenciais:
O serviço social tem como principal foco garantir o acesso às políticas sociais com vistas na participação
social e superação das wlnerabilidades dos usuários e suas faml1ias. De maneira geral o Ser.;ço Social, por meio da
atuação interdisciplinar, desenVJI\.e atividades sócio educativas, 'w1sandoà inclusão social dos usuários e familiares,
que vão desde orientações sociais, consultas, encaminhamentos e pareceres que possam contribuir com a inserção
ou acesso do usuário em programas, projetos sociais \Qltados para o desen\Olvimento da cidadania, sistemas de
benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social na APAE \em também no sentido da compreensão e
fortalecimento das relações sociais e vínculos familiares, considerados de extrema importância no processo
terapêutico do usuário, como no contexto institucional ainda \em contribuir com a construção do trabalho
interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
A psicologia tem como principal foco a compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e
coleti\.()s, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objeti\O de problematizar e propor ações no
âmbito social, buscando um olhar crítico da realidade social. De maneira geral. a Psicologia desen\Ol\e atividades por
meio de atuação interdisciplinar podendo atender os usuários de forma individual ou em grupos, possibilitando
encaminhamentos psicológicos quando identificadas demandas, contribuindo para a construção de estratégias
\Oltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do psicólogo na APAE \em também no
sentido da compreensão e fortalecimento das relações sociais e vínculos familiares, considerados de extrema
importância no processo terapêutico do usuário, como no contexto institucional ainda \€m contribuir com a
construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multi profissional.
META 2: Realizar
e familiares;

grupos com, usuários

com deficiência

intelectual

associada

ou não a outras deficiências

Os gruposloficinas com usuários estão materializados nos grupos: Papo de Trabalho e Autodefensoria.
O grupo PAPO DE TRABALHO, ocorre semanalmente e tem como público al\O os usuários que estão no
programa Mundo do Trabalho da APAE. O grupo visa fortalecer os usuários e usuárias que possuem \.()ntade e
ssibilidade de inse ão no mercado de trabalho. Ocorre ue ara inse ão há uma ama de elementos, c niti\.()s
6
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e comportamentais que necessitam ser melhor aprofundados antes do ingresso desses
laborati\O.
O grupo da AUTODEFENSORlA tem como público al\O os usuários(as) que queiram e tem possibilidade de
participar das decisões e das lutas dos usuários dentro e fora das APAE'S. A Autodefensoria é um MOVIMENTO DE
DEFESA DE DIREITOS, com base no conceito de self advocacy (ad\OQar em causa prâpria). A construção histôrica
sobre a deficiência intelectual -..em exercendo um efeito de anulação das possí-.eis conquistas e da efetiva
participação da pessoa com deficiência nas suas escolhas, sendo até bem pouco tempo considerados sujeitos não
pensantes e despro..,.;dos de desejos. A AUTODEFENSORIA como mO'.1mento, oportuniza a possibilidade de
expressão de rei'.1ndicações da pessoa com deficiência, tendo como propósito dar \()z e ...eza este grupo.
O grupo ESCOLA DE PAIS tem como público aI\,() os pais, mães e responsá-.eis pela pessoa com
deficiência intelectual que frequentam a APAE por meio período de segunda a sexta-feira. Este grupo está \()ltando
suas ati'.1dades para o cuidado com a qualidade de ..,.;dados familiares, pois, a rotina de cuidados para com a pessoa
com deficiência pode ser extremamente dura e cansativa para os pais ou responsá...eis por pessoas com deficiência,
e por isso de...emos cuidar deles também.
META 3: Realizar acompanhamento
dos usuários com deficiência
intelectual
associada ou não a outras
deficiências
que estão em processo de inserção no mercado de trabalho, através de palestras, grupos de
familiares, encaminhamentos
e suporte as empresas;
As pessoas com deficiência têm sofrido ao longo da histôria os danos causados pela exclusão e lutam hoje
pela efetivação dos seus direitos. Dentre estes direitos destaca.se o acesso ao trabalho que, quando não efetivado,
acaba por gerar grandes prejuízos físicos e emocionais ao indi\IÍduo, bem como aumento da miséria, preconceito e
criminal idade para a sociedade em geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, toma-se particularmente
preocupante quando relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais de
tal situação, complicadores peculiares ad..,.;ndos, principalmente, da falta de preparo, tanto da prâpria pessoa com
deficiência, quanto do mercado de trabalho em lidar com as limitações, necessidades e possibilidades dessas
pessoas.
A dificuldade em relação ao trabalho da pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual, '.1sual, auditiva ou
múltipla, agrava-se na região do Vale do Itajaí, pois \€rifica-se:
•
Baixa capacitação profissional da pessoa com deficiência;
•
Falta de acesso à informação por parte da pessoa com deficiência;
•
Falta de acesso à informação por parte das empresas;
•
Dificuldades de comunicação;
•
Desrespeito às leis sancionadas acerca do tema.
Pensando nisso a APAE, buscando efetivar seus objeti\()s estatutários, ...em buscando formas no sentido de
instituir o programa de mercado de trabalho para pessoa com deficiência. As ações consistiram em:
Realizar reuniões junto a comunidade elou empresas no sentido de sensibilizar sobre a problemática
exposta acima e demonstrar e fomentar as potencialidades das pessoas com deficiência. Ainda será disponibilizado
atendimentos para os famillares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar
deficiência;

eventos

de informação,

comunicação

e defesa de direitos

relacionados

à pessoa com

A APAE anualmente executa di...ersas ati'.1dades e e\€ntos que emol...em a comunidade local e regional,
buscando dar ..,.;sibilidadea causa da deficiência bem como atuar na pre...enção destas.
Desta forma, ocorrerão no decorrer do ano ações \()Itadas à informação, comunicação e defesa de direitos d
Pessoa com deficiência, estas ações poderão ser executadas atra\és de: panfletagens feitas pelos usuários nos
sinaleiros e nas ruas, ações da Semana nacional da Pessoa com Deficiência, apresentações culturais que en\()lva
temas de defesa e garantia de direitos, ações de comunicação em Conselhos de Direitos, Palestras em escolas o
Uni...ersidades, participações em congressos relacionados a pessoas com deficiência, ações em parceria com go\€m
municipal e com empresas.

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou
atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento
das metas:
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4.1 - META

4.2. ESPECIFICAÇÃOI
LOCALIDADE

Balnearlo

("7) 3363_5106
Camborlú

4.3-INDICADOR

UNIDADE

_ se

_ CEP; 68330-478

FíSICO

4.4- DURAÇÃO

QUANTIDADE

INíCIO

META 1: Prestar atendimento familiar e oul individual a 30 usuários com deficiência
não a outras deficiências:
ETAPA 1
Manter a contratação dos
CARGA
02 profissionais de 28
profissionais que já atuam
HORÁRIA
horas semanais + 01
no Programa: 01 psicóloga
PROFISSIONAL
profissional de 20 horas
(28h) e 01 assistente social
semanais+encargos
(28h) e 01 psicóloga (20h)
sociais

intelectual

TÉRMINO

associada

ou

01/0212019

31/1212019

Prestar em média 30 01/0212019
atendimentos mensais e
270 anuais de serviço
social;
Prestar em média 35 01/0212019
atendimentos mensais e
290 anuais de psicologia;

31/1212019

REUN~O

Realizar
reuniões 01/0212019
4
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês

31/1212019

ATENDIMENTO

Realizar 3 atendimentos 01/0212019
familiares
pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia na alfc3liação
inicial;
15 '.1sitas domiciliares no 01/0212019
mês;

31/1212019

01/0212019

31/1212019

mais encargos sociais, 13°
salário e férias;

ETAPA 2

APAE I Balneário Camboriú
Prestar
atendimentos
de
serviço social;

ATENDIMENTO

ETAPA 3

APAE I Balneário Camboriú
Prestar
atendimenlos
de
psicologia;

ATENDIMENTO

ETAPA 4

ETAPAS

ETAPA 6

ETAPA 7

APAE I Balneário Camboriú
Realizar reuniões
psicossociais com usuários
e familiares;
APAE I Balneário Camboriú
Realizar
atendimentos
familiares pelo serviço social
ou psicologia ou pedagogia;

Realizar .".;sitas domiciliares
aos usuários;
Residência
do Usuário 1
Balneário Camboriú
Realizar reuniões de equipe
e reuniões intersetoriais.

ATENDIMENTO

REUN~O

Realizar 2 reuniões no
ano;

31/1212019

31/1212019

APAE I Balneário Camboriú
META 2: Realizar
suas familias;
ETAPA 1

oficinas

com: usuários com deficiência

Manter a contratação dos
profissionais que já atuam
no Programa: 01 psicóloga
(28h) e 01 assistente social
(28h) e 01 psicóloga (20h)
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;

Intelectual

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

associada

ou não a outras deficiências

02 profissionais de 28
horas semanais + 01
profissional de 20 horas
semanais+encargos
sociais

01/0212019

e

31/1212019

APAE I Balneário Camboriú
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APAE
e-.K
ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Realizar
usuários;

.~_<:oJ8I!'I:~P'iK!'lnf~&rVJ;Ir
!l'-"~J:I_''#L'j1U!2.~(lI,!~~I!..O!9,Il-'

www.bª!r!earJoçarn.bQ.llil,;!Ip;aª~{a$!I

grupos

com

APAE I Balneário Camboriú
Participação de usuários
representantes nos Grupos
de PAIF nos eRAS;
APAE I Balneário Camboriú
Realizar oficinas/grupos com
familiares;

ETAPA 2

ETAPA 3

Manter a contratação dos
profissionais que já atuam
no Programa: 01 psicóloga
(28h) e 01 assistente social
(28h) e 01 psicóloga (20h)
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;

ETAPA 1

'" ~OTO(,O

"

Em média 4 oficinas
mensais e 22 anuais;

01/0212019

31/1212019

GRUPO

04 participações no ano,

01/0212019

31/1212019

GRUPO

01 oficina mensal

01/0212019

31/1212019

associada

02 profissionais de 28
horas semanais + 01
profissional de 20 horas
semanais+encargos
sociais

ou

não a outras

01/0212019

31/1212019

ATENDIMENTO

Conforme demanda

0110212019 31/1212019

PALESlRA

Conforme demanda

01/0212019

APAE I Balneário Camboriú
Acompanhar os usuários em
entre'vistas
e
reuniões
conforme demanda;

APAE I Balneário Camboriú
META 4: Realizar eventos de informação,
deficiência;

t'~

GRUPO

CARGA
HORÁRLA
PROFISSIONAL

APAE I Balneário Camboriú
Realizar o atendimento a
empresas pelo sel'\iço social
e a psicologia;

r~a

:<. ~q~~

..o'll,bI:

Fon.: (47) 3361-1)636
(47) 336J-511l6
Rua: 1926. ..-'260 - C.ntro. 8,ln.&no C,mborlu _ se • eEP: 88330-418

APAE I Balneário Camboriú
META 3: Realizar
atendimento aos usuários com deficiência intelectual
deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
ETAPA 1

f

AS.5!.(,-çJ..;ç-,~.9 DE PAIS E AMIGOS
POS EXCEPCIONAIS [l.E Q.A!-N£AB!O CAMBORIÚ

.~

~~ MUNI,,/.

~

comunicação

Realizar ações de
pre-.enção, defesa e garantia
de direitos relacionados à
pessoa com deficiência

AÇÃO

e defesa

de direitos

10 ações anuais

relacionados

31/1212019

a pessoa com

01/0212019

31/1212019

APAE I Balneário Camboriú
5 • INDICADORES
Indicadores qualitativos
realidade local:

e quantitativos

para a aferição

do cumprimento

das metas ou de alteração

da

- Lista de presença dos usuários e/ou suas faml1ias. com assinatura, confirmando a participação nas ati",;dades
realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e interwnções) exceto para contatos telefônicos e encaminhamentos que
serão assinados pelo profissional responsá-.el;
- Relatârio de execução de ati",;dadesl metas realizadas mensal. agenda dos profissionais e/ou ati",;dades (com datas e
horários).

Além da apresentação

dos documentos

acima,

a OSC deverá atender

no mínimo

os seguintes

itens:
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fon.: (<l7)3361-(UI36
("7)3363-5106
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- 80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respecti\O plano;
~ 80% das faml1ias de usuários, com renda per capita de até Y2salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários
minimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das familias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da política de
assistência social do município.(Relatórios>Relatórios personalizados>Relatório 901> Acompanhamento dos programas
sociais por periodo)

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

6.1. CONCEDENTE REPASSEI
METAS 1,2, 3 E 4
JAN

Exercício 2019

em repasse

METAS 1,2, 3 E 4

Exercício 2019

FEV
RS 10.699,00

JUL

MAR
RS 10.699,00

AGO

R$10,699,OO

RS 10.699,00

ABR

SET

R$ 10.699,00

MAIO
RS 10.699,00

OUT

RS 10.699,00

RS 10.699,00

NOV
R$ 14.490,24

JUN
R$ 10.699.00

DEZ
RS 27,218.76

.1.1.TOTAL GERAL CONCEDENTE: RS 138.000,00
.1.2 ~ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 - Fundo
rçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social Função:
ssistência Comunitária; Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de
Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade
h-ransferências a Instituições Privadas Sem Fins LucratiVJs; Fonte de recurso:

Municipal de Assistência Social; UnidadE
Assistência Social; Subfunção: 244
Assistência Social. SUAS; Ação: 2.123
Ci-...11
• FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00
100000 ~ Recursos Ordinários.

a .

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

7.1 - NOME COMPLETO

7.2-CPF

7.3

ENDEREÇO

7.4 - PROGRAMA I META

I FUNCÃO
Sandra Mara Luchtenberg
(contrapartida esC)

641.482.979-04

Jerusa Bastos
Unhares
(contrapartida
Pinheiro
OSC)
Gleuseli Suzena Kleis
Ma~~anti (contrapartida
OSC
Noemi Nazari
(contrapartida esC)

019.916.619-11

Carla Patrícia A. Muniz

018.185.851-70

Gerusa Lunardi

002.015.840-85

Psicóloga a contratar

ACONlRATAR

415.016.249-20

854.087.869-00

Rua: 1.101, n" 431 - Edifício:
MARllN
Fierro - Apto: 404.
Centro - Balneário Camboriú SC
Rua: João Nestor Simas, n" 60.
Lidia Duarte - Camboriú - SC
Rua: 2.480. N' 183 - Apto: 205.
Centro - Balneário Camboriú SC
Rua: 3.146, n° 70 - Ato: 402.
Centro - Balneário Camboriú SC
Rua: São Carlos Seara, 494 ~
Apto 101 - Vila Operária -ItajaíSC
Rua Jorge Tzachel, 114 - Apto
303 - Bairro Fazenda - Itajai SC
A CONlRATAR

PSAPCD
I Responsá\€1
Técnica I METAS 1,2.3 E 4

PSAPCD I Contratação
Prestação
de Contas
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD I Secretária
METAS 1,2,3 E 4

e

PSAPCD I Secretária
METAS 1.2,3 E 4

I

PSAPCD
I Psicóloga
METAS 1,2,3 E 4

I

I
I

PSAPCD
I Assistente
Social I METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD I Psicóloga
METAS 1,2,3 E 4

I
10

APAE
AaS_Q,ÇJAÇÃ9_QE PAIS_~ AMIGOS
DOS E~EPCI01íAtS.J!I;,..B.t\~toI~_.;..B!Q C"Pv'lBORtM
U!~_QL~ln,.~l1u.o~
l!ir!lo:>!'!~~
!•••~r:lo«!!!!!.l19'1 ",Q.'ll!l!
~,.blll!Jl!.ar10Cc<!m_b9riu.apjl'b[a~
Fone: {.7J 3361.(1$36
(.713363-~106

~,w

R ••••' '926.

n"126O _ Conin>.

Baln.~r1o Combo<1u - se

• CEP: 88330-418

8 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS
.1-Receitas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura de

.2-UNIDADE

.3. Valor Unitário

Monetária

01 parcela de

Balneário Camboriú

~.4 - TOTAL
R$138.000,00

R$ 14.490,24
09 parcelas de
RS 10.699,00
01 parcela de

R$ 27.218,76
E.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$138.000,00

~.5-Oespesas Previstas

~.6.UNIDADE

.7.VALOR
UNITÁRIO

8.8 - TOTAL

DESPESAS PROJETO PAGAS PELA CONCEDENTE
01 (um/a) assistente social (28 horas semanais)

Monetária

09 parcelas de
R$ 2.175,46
1 parcela de

R$ 4.017,54
1 parcela de

01 (um/a) psicólogofa (28 horas semanais)

Monetária

R$ 7.211,20
09 parcelas de
R$ 2.175,46

R$ 35.667,88

I

-

JI~r

F.'--

j

),',1.-,..,(.1

"Li

II
.

,d \ ,,;Stl' ;t'\.

-

R$ 35.667,88

1 parcela de

R$ 4.017,54
1 parcela de

01 (um/a) psicólogo/a (20 horas semanais)

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas
1,2,3e4

Monetária

Gastos Administrali\Os

Monetária

R$ 7.211,20
09 parcelas de
R$ 1.979,25
1 parcela de
R$ 2.885.50
1 parcela de
R$ 5.227,09
9 parcelas de
R$1.688,93
1 parcela de
R$ 1.969,66
1 parcela de
R$ 5.696,84
10 parcelas de
R$ 1.600,00

R$ 25.925.84

R$ 22.865,97

R$ 17.872,43

1 parcela de
R$ 1.872,43
IrOTAL DE DESPESAS CONCEDENTE

I 8.5.1-TOTAL GElRALDESPESAS:

R$ 138.000,00

R$138.000,OO

9.QBSERVAÇÕES GERAIS
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Fone: (UI 33a7.(1G36
{'1l3363~106
8.lne.rlo C.mborlil_ se • CEP: 88330-478

Rua: 1926. n" 1260 _ Centro.

De acordo com as orientações do Gestor de Parcerias, como se trata de uma prorrogação, o presente Plano firma o
início de sua .,.;gência em 02101/2019, ocorre que a APAE no mês de janeiro faz recesso coleti\O dos profissionais
de...,;doa sua contratação ser atraves de CLT. Diante disso, considerando que não haverâ ânus, financeiro ao Fundo
de Assistência Social, pois não fará repasse financeiro no mês de janeiro e por sua \eZ das atj".;dades e quantidades
propostas pelo Gestor, para cumprimento de metas a .,.;gência inicia em 01/02/2019 finalizando em 31/12/2019.

10 - DECLARA ÃO
Na qualidade de representante

da com,enente, \€nho declarar, para os de,.;dos fins e sob as penas da Lei, .

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
• Nossos proprietários, controladores, diretores respecti\Os cônjuges ou companheiros não são membros do Poder
Legislati\O da União, Estados, Distrito Federal e Municipios. (Art. 39, 111
da Lei 13.019/14)
• Nenhum dos diretores incorre nas '.€daçôes da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014 .
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as '.€daçôes dos
artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14 .
• A organização não tem dí,.;das com o Poder Público;
• Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições
legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das -.edaçôes legais;
• A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados
(cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os
apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
• A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando
ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta
consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
• A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente
destinados á consecução do objeto do acordo de cooperação;
• A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais,
específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende ás començôes e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
• A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de comênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 de no-.embro de 2018.

J!W/),dL2
Assinatura do Representante OSC

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
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APA..E
ASSOCIACÃO
DOS EXCEPCIONAIS

DE PAIS E AMIGOS
DE BALNEÁRIO CAMBOR1Ú

, .•.~ll1JI@~Il_u:!!.t!lluJ1!llamb9J1Il.lUlIJ>I:

~o""ll!1aPll'!MI!J4ll1oçam~mJH
WNW.balnearloçamborlu.apaebre.lJ!.P_1lL.b!:
Fo •••: (47) 3361.(1636
(41) 3363-$106
Rua: 11128.

fi"

1260 _

DEFERIDO (

C.ntro. Baln.llrlo

C.mbor1ú_

se

• CEP: 88330-478

INDEFERIDO (

Balneário Camboriú -

se,

de

de

_

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria

•
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dJretorla@<!p,,-.'!!:>j1lnearIQça.mborlu.om.br

-.

C_.SC

~-'-

ba Ine"rlo-!=.{l.mb_onl,l

,apae bras.!h0f.9.J;!r

Fone: (471 3367.(l636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, o" 1260 _ Centro. Balneário Camborlú _ se _ CEP; 88330-418

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÃNCIA

Declaro que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú -

APAE está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento
Público n' 002/2017 FMAS e no l' Termo aditivo ao Termo de Colaboração 003/2018FMAS e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o

processo de seleção.

Balneário Camboriú, 19 de novembro de 2018.

......

P-!.4£j i?
Isabela Sava Bueno
Presidente da APAE

.

.I..~

~f'".~J.
.•.
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-

APAE
e-.sc

APAE
ASSOCIACÃO
DOS EXCEPCIONAIS

O_EPêLS_E AM1G_O_&
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

~@ap.ebalnearI9çamb9rly.org,br
c;lJrJ~t9.r1.@ap_awlnQarloÇSlmborlu,org.br

www.balneaj..Jo_Cil.mbQ!.:!.u
Fone; (4713367-0636
Rua: 1926, o. 1260 _ Centro _ Blltneârlo

•.ap.aebrl!ls!.".-().rg~bJ:
(41) 3363.5106
Camborlu _se.

CEP: 88330-478

ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDiÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, capul, inciso V, alínea "c", da Lei n' 13.019, de
2014, que a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais

de Balneário Camboriú -

APAE: dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Balneário Camboriú, 19 de novembro de 2018 .

.. ........ ..:P..~O
Isabela Sava Bueno
Presidente da APAE

.

APAE
ASSOCIACÃO_DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
eSCQIB@apaebaloearlocambÕrlll,org,br

.

!l.l~lo_d_'!.~I!a"baloearlocamborlu.org.br
_,bal
neatlo_cª_mb_~!1I,1-"ap'a,~-!.ª-~lJ"9rg._b.r
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ANEXO 111

DECLARAÇAO E RELAçAO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE, que: Não há no quadro de dirigentes abaixo
identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente
vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas
pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado

pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, 95°, da Lei nO13.019, de
2014);
RELAÇAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES
Nome do

dirigente

e

cargo que ocupa

Carteira
identidade,

de
órgão

DA ENTIDADE

Endereço residencial, telefone e
e-mail

expedidor e CPF
Presidente:
Bueno

Isabela Sava

RG:

161.097

SSP/SC

CPF: 419.806.979-49

Rua 511, n° 14, Apto: 71 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-702
Telefone: (47)3367-2134
Email:
diretoria@apaebalneariocambori
ú.org.br

APAE
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DE PA.lS_E~foII!ÇtO_S
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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-

e-..,.sc

-

Vice

!1_ILe.to!:!a@ap
••e~_i[l'nearloçamborlu,om._!U
www. ba rnearl~~lLn:1b...O_rrl!,llPa~_b.ras!l.
.•.org.º-C
Fone, (47) 3367-0636
(47)3363-5106
Rua: 1926, o" 1260 _ CeolrQ. Balneário Camborlú _ se

Presidente:

Denise Payerl Basso

RG:

1.330.195

SSP/SC
CPF: 448.609.609-63

• CEP: 88330478

Rua: 902, n'396 - Apto 1401 Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594
Fone: 3363-5661/9

l'

Diretor

Secretário:

Judite Haake

2'

RG:

1.208.515-4

SSP/SC
CPF: 602.351.879-68

Secretário:

Diretor

Yvone Garrozi Silva

RG: 4/R
SSP/SC

128.088

Rua:

Angico
Camboriú/SC.

-

9609-1345

-

Tabuleiro

CEP: 88348-086
Fone: 9 9119-2301

Rua: Mascarenhas

Passos, n° 28

- Centro - Itajai/SC.

CPF: 522.730.169-72

CEP: 88301-570
Fone:
(47)
3344-0496

/

9

9987-4496

1" Diretor Financeiro:

RG:

Edla Aparecida da Costa

SSP/SC
CPF: 501.363.219-68

Sens

120.0194

Rua: 1800, n' 116 - Centro

-

Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-508
Fone:

9
3367-0285

9966-4608

1

(47)

Ema!l:
oticagui presentes@gmail.com
2'

Diretor

Valceni

Financeiro:

Maria

Claudino

Vieira dos Santos

RG:

848.621-6

SSP/SC
CPF: 414.894.549-34

Rua: Peculiano, n° 46 Brava - Itajai/SC.

Praia

CEP: 88306834
Fone:
(47)
9963-1930

3367-3808

1

Email: pousada@pousadadabrav
8.com.br
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Diretor

de

ASS9_CJ,~.~Ç.A9_QE;-EAtS~E._A~JJi_O_S
DOS EXCEPCIONAIS

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

us9.lõ!@aPllebalnellrIQcambQrly,ora,br
dlmtorla@apaobaln9arloç.ambQrlu.Qrg.br

WWW-,--b_a!o.ea(Jocarnb_o.tlu,apaeb-,:a~tl~_(l[g ...t!'!:
Fone: (41) 3367.()636
(47) 3363.5106
Rua: 1926, nG 1260 - Centro - Balne.:!lrloCamborlÍl_ se • eEP: 88330-478

Patrimônio:

Rosires Maria Schweder

RG:

4/R
SSP/SC

610.203

CPF: 293.309.989-68

Rua: Paraguai, n' 1128 - Bairro

-

das
Nações
Camboriú/SC.

Balneário

CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email:
rosires.schweder@hotmail.com
Diretor Social:

RG:

336751-7

Lourdes Gomes Minella

SSP/SC

Rua: Av. Atlântica, n' 5100 Centro - Balneario Camboriú/SC.

CPF: 747.036.419-68

CEP: 88330-033
Fone:
(47)
9912-3037

3361-1340

/

9

Email:
lourdes.minella@gmail.com
Diretor

Social:

Augusto

Roncelli Junior

RG:
SSP/SC

362.713

CPF: 066.796.929-20

Rua:

3000,

n'

219,

SL 06 -

Centro - Balneario Camboriú/SC.
CEP: 88330-334
(47)
3367-3023
Fone:
2259-6710
Email: roncelli@terra.com.br

Conselho
Administração:
Souza

de
Odete de

RG:
SSP/SC

653.590-9

CPF: 463.369.239-91

/

9

Rua: Av. Atlântica, n' 3750 Apto 1104 - Centro - Balneario
Camboriú/SC
CEP: 88330-024
Fone: 9 9964-2747
Email: odetesouza@redel.com.br

Conselho
Administração:
Kleine Buckstegge

de
João

RG:

193062-1

SSP/SC
CPF: 309.064.589-00

Rua: 2450, n' 300 - Centro Balneario Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638
Email: jkbuckstegge@gamil.com

APAE
AS.S9CIACÃO
DE PAIS E. ~~~nG_OJ~:
DOS EXCEPCIONAIS
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
-~---~@ªDaebalneadocambodu.org,br
dlrelorl"@3paebalnea.dQ.Ç,3mbgrlu&.rg.br
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For",: (47) 3367'()636
(-47) 3363-5106
Rua; 1926. n° 1260 - Centro. Balneário Camborlu _ se • CEP: 88330-478

Conselho
Administração:

de
Nadyr da

Silva Flores

RG:

5023179541

SSP/SC
CPF: 219.496.700-15

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 Centro - Balneario Camboriú.
CEP: 88330-332
Fone:

(47)

/

3056-5053

9

9977-3938
Conselho

de
Administração:
Wilson
Vieira dos Santos Filho

RG:

305.782

SSP/SC
CPF: 380.379.399-87

Rua: Peculiano,

n° 46 -

Praia

Brava - ItajailSC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-0280
Email:
ws2@tabelionatosantos.com.br

Conselho
Administração:

de
Jorge

Otavio Cachel

RG:

4/R
SSP/SC

745.232

CPF: 000.205.590-20

360 Centro - Balneario Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Rua:

Alvin

8auer,

n°

Fone: (47) 3367-6795

Conselho

de

Administração: Edelgard
Cachel

RG:

579.749-7

SSP/SC
CPF: 292.928.409-91

Rua:

Alvin

8auer,

n°

360 Centro - Balneario Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795

Conselho

de

Administração:
Mara
Regina Neves Benedicto

Conselho
Administração:

de

Rosane
Teresinha Jahnke VailaUi

RG:
19.269.676
SSP/SC
CPF: 587.202.438-04

RG:

186.382

SSP/SC
CPF: 383.090.769-91

Rua: Bulgaria, n° 118 - Apto 107
- Bairro das Nações - Balneário

Camboriú/SC
CEP: 88338-325
Fone: 9 9966-9720
Rua: Av. Atlãntica, n° 1100 -Apto
Centro - Balneário
1301

-

Camboriú/SC.
CEP: 88330-009
Fone: 9 9919-7831
Email:
rosane@rosanelions.com.br
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'j' ,

..•....•.
:
1, ••...•..•

AS_SOCJA.Ç_A~:v~.E PAIS ~A~L~9_S
p_O_SEXCEPCIONAIS

"""til

DE BALNEARIO

CAMBQRIÚ
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APAE

'!'f'!I'('#,ba rnearlo_cam.b9rlu,apae
Fone, (47) 3367.Q636
Rua: 1926. n" 1260 _Centro.
Balneário

c_.!c

Conselho

de

Administração:Charlote

RG:
SSP/SC

67240553

Maria Haake Cooper

CPF: 572.074.649-00

br~~l.!...-Onl._b1

(47) 3363.5106
Camborlú _

se _CEP:

86330-418

Rua: Laranjeiras,
n° 513
Tabuleiro - Camboriú/SC.

-

CEP: 88348-095
Fone: 9 9155-1965
Email:
charlotehaake@yahoo.com.br

Conselho

de

Administração:
Sônia
Maria Eble Cavichiolli

RG:

1.201.415

SSP/SC
CPF: 426.153.729-04

Rua: 1.101, n° 431-Apto603Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-452
Fone: 9 9654-8819
Email:
cavichiolisonia@yahoo.com.br

Conselho

Fiscal: Tereza

Cardozo

651.281-0
RG:
SSP/SC
CPF: 294.295.799-91

Rua: Dom Sebastião,
Villa
Real
Camboriú/SC.

n° 235 Balneário

CEP: 88330-040
Fone: (47) 3368-8414
Conselho
Rosalva
Oliveira

Fiscal:
Knabben

de

RG:

754.628-9

SSP/SC
CPF: 474.328.021-49

Rua: 3750, n° 39 - Apto 602 Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-194
Fone: (47) 3363-9724
Email: knabben@terra.com.br

Conselho

Fiscal: Cleusa

Terezinha

Brites

Carvalho

RG:

5.109.977

SSP/SC
CPF: 004.060.439-06

Rua: Peru, n° 719 - Bairro das

-

Nações
Camboriú/SC.
CEP: 88338-100

Balneário

Fone: (47) 3367-7449
Email: nicolibc@terra.com.br
Conselho

Fiscal

Suplente:

Marilda

Teresinha
Waiesko

Costa

RG:

4.519.872-1

SSP/SC
CPF: 065.301.209-1

Rua: Libia, n° 55 - Apto 01 Bairro das Nações Camboriú/SC.
CEP:
Fone: (47) 3341-1451

Balneário

.

,

APAE
ASSOCIAÇAo
DOS EXCEPCIONAiS

DE PAIS E AMIGOS
CAMBORIÚ

DE BALNEÁRIO

OJól.!A@BDaebalnearlocambOjiU,õrq,br
~~19r1!,@.aR-aebalneaJ:!9ça'!'_I:><>.!:!"'-.&.£9.,.Qr

W'!'l'#_,-I;I.aLl'lêarto.camI>.9rlu
fone: (47) 3367'()636
Rua: 1926, n" 1260 _ Centro.

Conselho
Suplente:

Fiscal
Luiz

Antonio

Basso

RG:

.ap~ª,s.U.<org.b-.I

(47) 3363-5106
Balneário Camborlú _ se • CEP: 66330-418

3,627,085

SSP/SC
CPF: 296.454,339-91

Rua: 902, n 396 - Apto 1401 Centro - Balneário Camboriu/SC,
CEP: 88330-594
0

Fone: 3363-5661

Conselho

Fiscal

RG:

Suplente:

Maria

SSP/SC
CPF: 864.463.129-20

Salvalagio Camilo

4/R

2297402

Rua: Av. do Estado, n° 1520 Bairro
Ariribá
- Balneário
Camboriu/SC.
CEP: 88338-063
Fone: 9 9977-6527

Autodefensoria:

Nara

Dayse Flores

RG: 503.723.8119

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 -

CPF: 816.262.660-34

Centro - Balneário Camboriú.
CEP: 88330-332
Fone: (47) 3056-5053

Fabricio Oliveira de Lima

RG: 4.375.380-9

Rua: Peru, n° 737 - Apto 102 -

CPF: 070.532.799-01

Bairro das Nações

-

Balneário

Rua: 2450, n° 300 -

Centro -

Camboriu/SC
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3264-7002
Presidente

Margid
Buckstegge

de

Honra:

RG:

4/C

Rinnert

SSP/SC

307.074

CPF: 418.432.749-49

Balneário Camboriu/SC.
CEP: 88330-407
Fone:
(47)
3361-5638

/

9

9618-5848
Email:
margidklei ne@hotmail.com
Conselho

Consultivo:

Rosires Maria Schweder

RG:

4/R

610.203

SSP/SC
CPF: 293.309.989-68

Rua: Paraguai,

das

n° 1128 - Bairro

Nações

-

Balneário

Camboriu/SC.
CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email:
rosires.schweder@hotmail.com

APAE
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APAE
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Fone; (47) 3367-0636
(4713363-5106
Rua: 1926, o" 1260 - Cenlro - Balneârlo Camborlu _ se _ CEP: 88330-476

Conselho

Consultivo:

Conseiho

Consultivo:

RG: 184.776 SSP/SC
Rua: 1600, n. 87 - Apto 301 Carmen Elisabeth Sylvia CPF: 030.561.639-194 Centro - Balneário Camboriú/SC.
Franzke
CEPo00330-520
Fone: 3056-6310

Maria

Siliprandi

Inês

878.621-7 Rua: 2400, n. 240 - Apto 1001 Muliterno SSP/SC
Centro - Balneário Camboriú/SC.
CPF: 216.820.380-68 CEPo88330-414
Fone: 3366-2606
RG:

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de

confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes
contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os
quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.

Balneário Camboriú, 19 de novembro de 2018.

...........................
IJ.f1iLI.i2
Isabela Sava Bueno
Presidente da APAE
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Balneário
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Balneário Camboriú - APAE e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações
previstas no art. 39 da Lei n' 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: Esta
regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território

nacional; Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão
ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica as entidades que, pela sua
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser
devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa
figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público
(art. 39, 35', da Lei n' 13.019, de 2014); Não teve as contas rejeitadas pela administração
pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso
IV, alineas "a" a "c", da Lei n' 13.019, de 2014; Não se encontra submetida aos efeitos das
sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, suspensão temporaria da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar
de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas
as esferas de governo; Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão

..

,

APAE
ASSOCIACAo_O-E
DOS EXCEPCIONAIS DE

PAIS E AMIG_O_S
CAMBORIÚ

BALNEARiO

~@llRnebAIDoDrlQÇl!mbodu,org.br

-

$IJr!'Jo-.dll@ap.iI,!balnearlocamborlu.otgJ;I.(
'#WW.balnea!!o_CambO.rlu ...ap_a~bra511.org._br
Fone; (47) 3367..()636
(47)3363.5108
Rua: 1926, n61260 _ Centro _ Balnoãrlo Camborlu _ se

• CEP: 88330-478

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas
contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e 111
do art. 12 da Lei na 8.429, de 2 de junho de 1992 .

•
Balneário Camboriú, 19 de novembro de 2018 .

................

~LlLtJLL
Isabela Sava Bueno
Presidente da APAE

.
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https://w,w,I.silge.cailla.gO'lbrlErrpresalCrl/Crf!FgeCFSlrrprimirPapel.asp

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGlS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

76698380/0001-41
APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
R 1926 12601 CENTRO 1 BALNEARIO CAMBORlU

1 SC 1 88330-000

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a el'T"presa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tel'T"pode Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2018 a 28/11/2018
Certificação

Número: 2018103014034339221357

Informação obtida em 12/11/2018, às 07:34:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação
de autenticidade
no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://w,w,I.sifge.caixa.gO'lbr/ErrpresalCrl/CrIlFgeCFSlllllfiJTirPapeI.asp
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CERT1D à .....o-.
DÉBIT .MUNICIPAL•••.•

"

SANTA CATARINA

~

PREFEITURA

"IH"u'.

MUNICIPAL

DE BALNEARIO

CAMBORIU

'9

Secretaria da Fazendã

BAlNEARIO
CAMBORIO

Processo Administrativo N° :
Requerente:

0'/

N" 590

2018

,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Identificação

Data:

25/10/2018

Código:

101061

do Contribuinte

Nome:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

Endereço:

RUA 1926, 1260 - CENTRO

Municipio:
CNPJICPF:

Código:

101061

BALNEARIO CAMBORIU

CEP:

88330-478

76.698.38010001-41

UF:

SC

Finalidade

da Certidão

Finalidade:
Fins Prõprios

Observações:

•••

CERTIFICO que, inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome
do contribuinte acima, ressalvada a PMBC o direito de cobrar qualquer importância
que venha a ser considerada devida.
BALNEARIO CAMBORIU, 25 de oulubro de 2018.

Atendenle:

Esta certidão terá Validade pelo periodo de 90 dias

,~
~

2"TABEUONATO DE NOTAS E PROTESTOS _ BALN. CAMBORIÚ_SC
B<tl.Manl""" "Ig~
B.lTeto d""Sa",,,,,
Ruo~.
'" W -Go'*o-f<w1e: (U)3<'B7-9600

Ar

{CACAO
""""l": ••• otlldn du qu. dou

r.

da ':,rdadf.
íitllhro ,I. 201~
RtllllACATAAr\A
'Ol\
'u.-n, lIOU1ARIAl
:;.10 dillilw d. ftll<w~&faO'ÍÍô ~'.ISENIJ).EI'C75.40. 12.Z
EmolRS O;QO"{"lol'l)RSO;õO. RS 0,00
{",."fn~••
.qo<,lu~b.:
••l>

,<i-,'~." . ,;.;.••.••.••.

.~

_011

J\ASUJU.~IÚ.CCltlOIlERAOOCOOOO!NOicloDE

OAlJDg........,.

lIlUt.TfIlAÇ/,(lOU

WlTAllV'''''

FJWJllE.

CQII 6lW DE Al1I'ENnCEI.<""

Certidão emitida gratuitamente.
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MINISTÉRIO OA FAZENOA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIvIDA ATIVA DA
UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/000141
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inSCre\€f quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passi\() acima identificado que \oierem a ser apuradas,
certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Di-.ida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

e

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\O, para

a

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \1nculados. Refere-se
situação do
sujeito passi\rO no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais pre\1stas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à \€rificação
endereços <hUp:/lrfb.gov.br> ou <hUp://WMV.pgfn.gov.br>.

de sua autenticidade

na Internet, nos

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:12 do dia 13/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2019.
Código de controle da certidão: F7FO.7095.0F20.1FOC
Qualquer rasura ou emenda in\lalidará este documento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA'DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):

CNPJjCPF:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEARIO CAMBORIÚ
76.698.380/0001-41

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar 35 dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Dispositivo

Legal:

Lei nll 3938/66, Art. 154
180140098577005
16/10/201811:18:48

Numero da certidão:

Data de emissão:
Validade (Lei n~ 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da lei n
15.510{11.);
A autenticidade
desta
IIttp;lIwww.~ef.sc.goy.br

certidão

15/12/2018

deverá

ser confinnada

na páSlna da Secretaria

de ESlado da Falenda

na lnlernel,

no endereço:

ESle documento foI assinado disilalmente
Impresso em: 16{10{2018 11:18:48
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JUSr:CA DC TRA3ALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão nO: 156158224/2018

Expedição: 15/08/2018, às 09:24:08
Validade:

10/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
Certifica-se

que ASSOCIACAO

DE

PAIS

(MATRIZ E FILIAIS),

76.698.380/0001-41,

NÃO

CONSTA

do

E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

inscrito (a) no CNPJ sob o n°
Banco Nacional
de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam
os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliaçào Prévia.
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2' Tabelionato De N?tas
de Baln. CamboTlU

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

ESTATUTO DA AP AE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CAPÍTULO!
Da Denominação, Sede e Fins
Art. 1° _ A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú ou,
abreviadamente, Apae de Balneário Camboriú , fundada em Assembleia realizada em 14 de novembro
de 1.984 nesta cidade de Balneário Camboriú, passa a regular.se por este Estatuto, pelo Regimento

Interno e pela legislação civil em vigor.
Art. 2° _ A Apae de Balneário Camboriú é uma associação civil, beneficente, com atuação nas
áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização. defesa e garantia

de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não
econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na rua 1926, nO 1260, bairro Centro, e foro no
município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina,
Art. 3° _ A À.pae de Balneário Camboriú tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa
de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
Art. 4° _ A Apae de Balneário Camboriú adota como símbolo a figura da flor margarida, com
pétalas amarelas, centro laranja, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por duas
mãos em perfil, na cor cinza, desniveladas, uma em posição de amparo e a outra, de orientação, tendo
embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, contendo tantas folhas quanto forem os números dos
estados brasileiros mais O Distrito Federal.
Parágrafo Único - A utilização e a aplicação do símbolo do movimento apaeano deverá
observar cores, proporções, áreas de isolamento, tipografia, formatação das assinaturas, em
'conformidade com o manual da marca expedido pela Federação Nacional das Apaes.
Art. 5° _ A bandeira da Apae de Balneário Camboriú, na cor azul, contendo ao centro o
símbolo do movimento APAEANO e o nome da Apae, terá dimensões na proporção de 1 de altura por

1,5 de largura.
Parágrafo Único _ A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da marca e das cores,
deverá estar em conformidade com o manual da bandeira expedido pela Federação Nacional das Apaes .

.
,
Art. 6° _ Os eventos realizados pela Apae" poderão utilizar corno instrumento norteador o
'Manual Básico _ Cerimonial da Rede Apae, elaborado pela Federação Nacional das Apaes, para

,~organização de seus protocolos.
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Art. 70 _ O dia 11 de dezembro é consagrado como Dia Nacional das Apaes (Lei nO 10.242, de
19 de junho de 2001), e deverá, obrigatoriamente, ser comemorado com o hasteamento da bandeira da
Apae.
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Art. 8 - Considera-se "Excepcional" ou "Pessoa com Deficiência"
C. "
impedimento de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
ração
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de
condições com as demais pessoas.

.

'
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0

Art. 9 - São os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territoriais do seu
município. voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância publica e social, em
especial:
I - promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: icrianças,
adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

.,

11- prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a
promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento,
assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
lU - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla;
IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor
qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
I

Art. 10 - Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a:

.'

I - executar serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais, de forma gratuita,
permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessitar, sem qualquer
discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de
bens, beneficios e encaminhamentos;
.
li - promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização de
campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao
financiamento das ações de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla, bem como a realização das finalidades da Apae;
III - incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas ações e
nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla;
IV - promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e privadas,
oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla, no mundo do trabalho;
V - participar do intercâmbio entre as entidades' coirmãs, as análogas filiadas. as associações
congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e internacionais;
. ... ,
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VI - manter publicações técnicas especializadas sobre trab
filosofia do Movimento Apaeano;
VII - solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de pessoas
fisicas;
VIII - firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de órgãos
públicos e privados, e as contribuições de pessoas fisicas e jurídicas; .
IX - produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos
serviços prestados;

x - fiscalizar O uso do nome "Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais", do símbolo e da
sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do Estado ou à Federação Nacional das
Apaes;
:
XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os seus
assistidos e às suas famílias
XII - desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a ocorrência de
abrigamentos;
XIII - apoiar elou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;
XIV - garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente in~elecrua1
e múltipla, na gestão das Apaes;

xv - coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos, programas e
a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, prorribvendo,
assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filos'ófica do
Movimento Apaeano;
;
XVI - atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência,
preferencialmente intelecrual e múltipla, em consonância com a política adotada pela Federáção das
Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, coordenando e fiscalizando sua execução;
XVII - articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas que
assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e

múltipla;
XVIII - encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos
referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, incentivando a publicação
de trabalhos e de obras especializadas;
XIX - compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, estaduais e
municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, provocando a
ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da
legislação;
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xx: - promover e/ou estimular a realização de estatísticas) estudos e pesquisas a~G
causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, propiciando O anço
científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae;
XXI - promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência,
de promoção, de proteção. de inclusão, de defesa e de garantia de direitos da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e orientação à sua faroilia e à comunidade;

XXII - estimular, apoiar e defender o desenvoJ.vimento permanente dos serviços prestados pela
Apae. impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo' com o
conceito do Movimento Apaeano;

I

XXIII - divulgar a experiência apaeana em órgâos públicos e privados, pelos meios dispd-níveis;
j

XXIV - desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação efetiva das
pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão da Apae;
XXV - promover e articular serviços e progrwnas de prevenção, educação, saúde, assistência
social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclu.!=àoda pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla.
Art. 11 - A Apae de Balneário Camboriú integra¥se, por filiação, à Federação Nacional das
Apaes, de quem recebe orientação, assessoramento II permissão para uso de nome, símbolo e sigla
APAE, a cujo Estatuto adere.

9 1°- Após a filiação à Federação Nacional dis Apaes, a Apae, será automaticamente filiada à
Federação do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.
~ 2° - A concessão, a utilização e a pennan€ncia do direito de uso do nome, símbolo ~ sigla
Apae pela filiada estão condicionadas à observância dolEstatuto, das Resoluções, do Regimento Interno
e das decisões dos órgãos diretivos da Federação National das Apaes e da Federação das Apaes dos
Estados .

,

.

..

~ 3° - A Apae apresentará, anualmente, à Federação das Apaes do Estado, até o dia 30 de abril,
relatório sucinto de suas atividades, plano de açõés para o ano seguinte, indicando os pontos positivos e
negativos encontrados em sua administração, no exercício.
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Art. 12 - A Apae preservará sua autonomia, administrativa, financeira e jurídica perante a
Federação das Apaes do Estado, Federação Nacional das Apaes, Administração Pública e entidades
privadas, não gerando, em nenhuma hipótese, direitos'a vínculos empregatícios entre seus funcionários,
dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo a çada uma, particularmente e com exclusividade, o
cumprimento das suas respectivas obrigações comercíais, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes
do trabalho, previdenciárias, fiscais e tributárias, de conformidade com a legislação vigente, e/ou
práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor .
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CAPÍTULO II
Dos Associados
Seção I
Do Quadro Social
Art. 13 - A Apae de Balneário Camboriú é constituída por número ilimitado de associados,
pessoas fisicas e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que consta do contrato

social.
Sl° - São requisitos para admissão do associado: idoneidade, maioridade, capacidade legal,
envolvimento com a causa da pessoa com deficiência, compromisso com as ações desenvolvidas pela
Ap.e.

92° - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e 'encargos
sociais da Apae.
Art. 14 - O quadro social da Apae é constituído pelas seguintes categorias de associados:
I - contribuintes: pessoas físicas e jurídicas, devidamente cadastradas, que contribuem com a
Apae por contribuição regular, em dinheiro, mediante manifestação de vontade em contribuir para a
execução dos objetivos da Apae, finnando tenpo de adesão de associado; sendo que o voto da pessoa
jurídica será exercido por apenas OI (um) sóció/diretor representante.
l

11_ beneméritos: pessoas fisicas ou jurídicas que, a juízo do Conselho de Administração ou por
proposta da Diretoria Executiva, prestam relevante i serviços ao movimento das Apaes;

,

.

'

..

111- correspondentes: aqueles que prestam colaboração à Apae, porém residem em outros
pontos do território nacional ou em outro país;
'.
IV - honorários: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes
serviços à causa da pessoa com deficiência, ou. que tenham concorrido de maneira apreciável para o
progresso da humanidade no campo da deficiência;
V - especiais: pessoas com deficiência, maiores de 16 anos. que estejam matriculadas nos
programas de atendimento da Apae, seus pais e mães ou responsáveis legais, sendo-lhes assegurado o
direito de votar e de serem votados, exigindo-se o termo de adesão;

VI - fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de Fundação da Apae
e assinaram a respectiva ata.
Art. 15 - Compete à Apae exigir de seus associados o permanente exerCÍcio de conduta ética de
forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano.
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Seção II
Dos Títulos Honoríficos
Art. 16 - A Apae poderá conceder, em casos especiais, os títulos honoríficos de Ágraciado
Benemérito e Agraciado Honorário.
l
I - São Agraciados Beneméritos as personalidades, físicas ou jurídicas, que ajuízo do'Conselho
de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam contribuído de maneira apreciável
para o progresso do movimento das Apaes.
11- São Agraciados
Conselho de Administração
serviços à causa da pessoa
progresso da humanidade no

Honorários as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a juízo do
ou por proposta da Diretoria Executiva, tenham prestado relevantes
com deficiência ou tenham concorrido de maneira apreciável para o
campo da deficiência;
.

,
III - A concessão de título honorífico será deliberada em votação secreta, no mínimo, por dois
terços da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae.
IV - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva indicarão uma Comissão composta
por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros do Conselho de Administração, para
examinar as obras e o "curriculum vitaell dos indicados, deliberando por votação de, no mínimo, dois
terços dos seus membros.

v-

A concessão de titulo honorífico não cria obrigação para o agraciado em relação à Apae,
nem lhe assegura os direitos previstos aos associados contribuintes definidos neste Estatuto.
Seção III
Dos Direitos dos Associados
Art. 17 - São direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes, quites com suas
obrigações sociais:
'
I - ter o seu filho ou dependente com deficiência matriculado na Apae e utilizar-se dos serviços
por ela prestados;
.
11- participar das Assembleias Gerais;
UI - propor candidatos à eleição de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
da Diretoria Executiva da Apae;
IV - participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae,
usando da palavra, mas sem direito a voto;

v - apresentar,

à Diretoria Executiva, idéias e sugestões, temas para discussão, teses e assuntos

de interesse comum;
VI - participar de todos os eventos organizados pela Apae, pelo Conselho Regional, pela
Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes;

Q
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VIII- participar de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos, quando convidado e
de acordo com sua disponibilidade;

IX - requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitação dirigida à Diretoria da

••
••

Apae;

x - em caso de morte, os direitos

do associado não se transferem a terceiros;

XI - convocar os órgãos deliberativos da Apae quando houver requerimento de 1/5 (um quinto)
dos associados.

S 10 - Os associados beneméritos, correspondentes, honorários e fundadores não poderão votar
nem serem votados, exceto se forem também associados contribuintes.
~ 2° - Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é necessário que o associado se
encontre quite com suas obrigações sociais.

S

30 - Os associados contribuintes, quando funcionários da Apae, com vínculo direto ou
indireto, não poderão votar nem serem votados, nem convocar Assembléia Geral Extraordinária.

Seção IV
Das Obrigações dos Associados
Art. 18 - São obrigações dos associados da Apae:
I - manter padrão de conduta ética de forma a preservar e a aumentar o conceito do Movimento
Apaeano no município;
11- pagar as contribuições enquanto associados contribuintes, e prestar todas as informações
solicitadas pelos órgãos diretivos;
".
111- aceitar as incumbências que lhes forem atribuídas pelos órgãos diretivos da Apae,
participando de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos;
.1

••

.

~. T, I

IV - cumprir, acatar e respeitar as disposições estatutárias, as resoluções da Diretoria Executiva,
o regimento interno, bem como as decisões dos órgãos diretivos da Apae;

v - informar, por escrito,

aos órgãos diretivos da Apae, quando identificar qualquer suspeita de
irregularidade no funcionamento de serviços, para averiguação e providências;
~
~

VI - submeter as propostas de alteração do Estatuto da Apae à apreciação e à aprovação do
Cooselho de Administração da Federação Nacional das Apaes.
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Seção V
Das Penalidades Aplicáveis aos Associados
Art. 19 - As infrações ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer naturezaicometidas
pelos Associados acarretarão procedimentos e penalidades aplicados pela Diretoria Executiva da Apae,

nas modalidades de advertência, suspensão e exclusão.
I - Advertência para punir faltas leves conforme sejam definidas e regulamentadas pelo
Conselho de Administração, a qual será aplicada pelo Presidente da Apae;
11- Suspensão do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) anos para os" cargos da

Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
III - Exclusão do quadro social quando as infrações consistirem em desvio de ética do
associado como componente do corpo social, dos compromissos, padrões de conduta,~ filosofia,
Estatuto, Regulamento e Resoluções da Apae, da Federação das Apaes do Estado e da Federação
Nacional das Apaes.

S

1° - A exclusão será deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria Executiva, ad
referendum do Conselho de Administração para punir faltas muito graves.

•

S 2° - Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os associados quando lhes forem
imputadas as infrações previstas neste artigo, cabendo-lhes, ainda, na hipótese de suspensão e exclusão,
recurso para a Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação.
S 3° - A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer da penalidade, no prazo
previsto no S 2° deste artigo.
I.
Seção VI
Do Processo de Apuração de Irregularidades na Apae
Art. 20 - Diante de irregularidades na Apae, será constituída Comissão de Ética designada pela
Federação das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da Apae que não seja parte das denúncias
apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa que tiver, assegurados
aos denunciados a ampla defesa e o contraditório.

.
I - O não atendimento, pelo associado, aos termos da" notificação, sujeitá-lo-á aos
procedimentos de advertência, suspensão ou exclusão, decretados pela Diretoria,Executiva da Apae "ad
referendum" do Conselho de Administração.
--.

•

II - À Comissão de Ética compete apurar os fatos noticiados encaminhando relatório
circunstanciado para a Federação das Apaes do Estado e/ou para a Diretoria da Apae, que expedirá
parecer conclusivo.
III - A análise dos relatórios será feita pela Diretoria Executiva "ad referendum" do< Conselho
de Administração da Federação das Apaes do Estado elou da Apae que expedirá parecer recomendando

(V\
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a aplicação das penalidades previstas no art. 19, a intervenção na Apae ou ainda o arquiy~@.tO-)
denúncia.
IV - Caracterizada a necessidade de Intervenção, caberão aos interventores todos QS atos de
gestão na Apae, incluindo negociação com o Poder Público, acerto de dívidas, regularização da
documentação, continuidade dos atendimentos e dos projetos já existentes. contratação e di'spensa de
funcionários, entre outros.

v - A Intervenção

terminará com a eleição da nova Diretoria da Apae, que, assumindo o cargo,
responsabilizar-se-á por dar continuidade aos trabalhos iniciados, dentro do padrão de ética e unidade

do Movimento Apaeano.
VI - Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federação das Apaes do Estado,
no processo de intervenção, não sejam capazes de superar as dificuldades existentes na Apae, caberá a
esta mesma Federação comunicar a Federação Nacional das Apaes para a aplicação da sanção
consistente na cassação da autorização do uso do nome, sigla e símbolo Apae, com remessa dos fatos
apurados ao Ministério Público Estadual e Federal, se for o caso, para as providências cabíveis, dandose ampla divulgação no município.

Vil - Os procedimentos para aplicação das penalidades serão regulamentados no Regimento
Interno ou por meio de resoluções baixadas pela Diretoria Executiva da Apae "ad referendum" do
Conselho de Administração.
VIII - O recurso de qualquer penalidade aplicada terá efeito somente devolutivo e será dirigido
e apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária.

.'
CAPÍTULO III
Da Organização,

do Funcionamento

e da Administração

da Apae

Seção I
Da Organização
Art. 21- São órgãos da Apae, responsáveis por sua administração:

1- Assembleia Geral;
II - Conselho de Administração;
III - Conselho Fiscal;

J/
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IV - Diretoria Executiva;

v - Autodefensoria;
VI - Conselho Consultivo,
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9 10 _ Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e os da Diretoria Executiva
deverão ser associados contribuintes da Apae há, pelo menos, 1 (um) ano, preferencialmente com
experiência diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas obrigações junto à tesouraria, ou
associados especiais que comprovem matrícula e frequência regulares há, no mínimo, l(um) ano, nos
programas de atendimento da Apae.

,.

~ 20 _ O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste artigo não pode ser
remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de
quaisquer outras vantagens ou beneficios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.
'.

9 3° -

Os cargos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o da Diretoria Executiva
deverão ser ocupados, sempre que possível, por, no' mínimo, 30% de pais ou responsáveis le-galmente
constituídos.
'

,

Art. 22 _ Dirigentes de empresas terceirizadas, seus cônjuges, descendentes ou ascendentes,
conviventes e parentes até o terceiro grau, que mantenham qualquer vínculo contratual ou comercial
com a Apae, não poderão integrar a sua Diretoria Executiva, o seu Conselho de Administração nem o
seu Conselho Fiscal.
Seção n
Da Assembleia Geral
Art. 23 _ A Assernbleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, órgão soberano da Apae, será
constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, quites com suas
obrigações sociais e fmanceiras.
."

9

Terão direito de votar, nas Assembleias Gerais os associados especiais que comprovem a
matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os
associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo,
I (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras.
;i
}O _

9

2° _ No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae.

9 3° -

Não se admite mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte.

9

4° - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da Apae. Na sequência, serão
procedidas as eleições do Presidente e do Secretário da Assembleia para conduzir os trabalhos.
Havendo mais de um candidato para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia Geral, serão
constituídas chapas para votação direta.
,

9 5-

Em caso de empate para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia, considerarse-á eleito o associado há mais tempo no quadro social da Apae.

/. }./

9 6 - Caberá ao Presidente da Assembleia Geral Ordinária passar a palavra ao atual Presidente
da Apae, que fará a prestação de contas do seu mandato, apresentando o balanço e o relatório de
atividades, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral.
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~ 7° - Na sequência, será realizada a eleição por votação secreta, sendo
aclamação, quando se tratar de chapa única.
Art. 24 - A convocação da Assembleia Geral far.se-á por notificação aos associados, por meio
de boletim, e-mail, circular ou outros meios convenientes e por publicação em jornal de circulação no
município da Apae, admitindo-se, como alternativa, editais afixados no quadro de aviso da Apae e nos
principais lugares públicos do município, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
:
r

s

}O - No edital de convocação da Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, deverão
constar a data, horário, local e a respectiva ordem do dia.

~ 2° - A Assembleia Geral instalar-se-á, em prim:ira convocação, com a presença da maioria
dos associados, e, em segunda convocação, com qual que;. número, meia hora depois, devendo ambas
constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial.

Art. 25 - À Assembleia Geral, órgão soberano da Apae, compete exclusivamente:
I - homologar as alterações do Estatuto;

,

II - decidir sobre fusão, transformação e extinção da Apae;

III - eleger os membros da Diretoria Executiva~ do Conselho de Administração e do Conselho

RK~;

(

r,

IV - destituir membros da.Diretoria Executiva, dd Conselho de Administração e do Conselho

I

Fiscal;

,:.

I

v - aprovar

o relatório de atividades e as contas da,Diretoria Executiva;

VI - verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e proclamá-los, na fonna
estabelecida neste Estatuto;

.'
VII - apreciar recursos contra decisões da Di~toria.
Parágrafo único - As Assembleias Gerais realizár-se-ão, preferencialmente, na sede da Apae.
Art. 26 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se~á de três em três anos, no mês de novembro,
para os fins determinados nos incisos III e VI do artigo 25.
Parágrafo Único - Com exceção do anCJde eleição da Diretoria da Apae, o relatório de
atividades e as contas da Diretoria Executiva p':evi~os no inciso V do art. 25 serão submetidos à
aprovação da Assembleia Geral Ordinária, espe.::ialmente convocada para esse fim, até o dia )31 de
maio de cada ano, com base nos demonstrativDs contábeis encerrados em 31 de dezembro do ano
....
anterior.
.r ".")
..-'
Art. 27 - A Assembleia Geral Extraonlinária será convocada pela Diretoria Executiva, pelo
) " Conselho de Administração ou, quando houver requerimento assinado, por, no mínimo, um quinto dos
cJ-" associados em dia com suas obrigações sociais 1inanceiras, para os fins indicados nos incisos I, 11,IV e
'I VII do artigo 25, ou para tratar de assunto especial, determinado na suá coiwocação:
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Parágrafo único - Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, será exigi
<t&
concorde da maioria simples dos associados da Apae na Assembleia Geral Extraordinária
especialmente convocada para esse fim.
Seção

m

Do Conselho de Administração

,

Art. 28 - O Conselho de Administração, composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros, será
eleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, bem
assim quites com seus deveres associativos previstos neste Estatuto.
~ 10 _ O mandato dos membros do Conselho de Administração
permitindo.se a reeleição.

será de 3 (três) \ anos,

~ 2° - No caso de ocorrer vaga ou impedimento de algum dos membros do Conselho de
Administração, o preenchimento será feito conforme decisão a ser tomada na primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar.

ª

3° - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente de 06 em 06 meses,
obrigatoriamente, ou nos prazos que fixar o Regimento Interno; e, extraordinariamente, mediante
convocação da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus próprios membros.

9 4° - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria, com a presença,
no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.
.
~ 5° - Os membros da Diretoria Executiva poderão assistir às reuniões do Conselho de
Administração e delas participar, sem direito a voto.

ª

6° - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas e secretariadas pelo
Presidente e pelo Diretor Secretário da Apae, respectivamente, cabendo ao Presidente o direito ao voto
de Minerva.
Art. 29 - Compete ao Conselho de Administração:
I - aprovar o Regimento Interno da Apae;
11- emitir parecer. para encaminhamento à Assembleia Geral, sobre as contas da Diretoria
Executiva, previamente examinadas pelo Conselho Fiscal;
III - aprovar o Plano Anual de Atividades da Apae, o seu orçamento e as propostas de despesas
extraordinárias;
.
IV - examinar o relatório de atividades da Diretoria Executiva e a situação financeira da Apae,
em cada exercício;
_' .-.
.

v - responder

às consultas feitas pela Diretoria Executiva;
12
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VI - deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos neste ES~O O O
no Regimento Interno;
.,
VII - examinar e deliberar sobre a política de atendimento à pessoa com deficiência intelJctual
ou múltipla no âmbito da Apae;
VIII - referendar ou não, bem como rever, quando for o caso, penalidades aplicadas'. pela
Diretoria Executiva;
IX - aprovar ou não o nome do Procurador Jurídico e do Procurador Adjunto, indicados pela
Diretoria Executiva;
X - preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal;
XI - referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela mesma,
permanecendo os que desta forma forem investidos no exercício do cargo pelo restante do mandato dos
substituídos;
XII - escolher, por meio de voto secreto, um nome dentre aqueles apresentados pela Diretoria
Ex'ecutiva como candidato à Presidência da Apae, permitindo-se ao mesmo indicar toda a nominata
para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva;
XIII - assumir a Presidência da Apae, no caso de renúncia ou destituição da Diretoria Executiva,
por indicação de três de seus membros, convocando Assembleia Geral Extraordinária para eleição da
Diretoria Executiva no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
XIV - aprovar a alienação ou aquisição de bens imóveis;

..
•

XV - aquisição e alienação de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, somente será
permitida se aprovada por decisão de, no mínimo, dois terços de seus membros;
XVI - aprovar por, no mínimo, dois terços dos votos dos seus membros, a obtenção de
financiamento referido no inciso VII do artigo 35;
XVII - Estabelecer o valor mínimo da contribuição
anualmente, na primeira reunião;

para os associados

contribuintes,

XVIII - Aprovar o regulamento de compras, alienações e contratações de bens, obras e serviços
que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na forma do quanto dispuser.
"

.,'

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art, 30 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre associados em pleno gozo de seus direitos,
preferencialmente com experiência administrativa, contábil e fiscal.
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10 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3

reeleição.
,

S2

0

-

Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até seu término.

Art. 31 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - reunir-se no mínimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as contas da Diretoria
Executiva da Apae, deliberando com a presença de seus membros titulares, convocando-se seus
suplentes, tantos quantos necessários, no caso de ausência, renúncia ou impedimento;
Il- examinar os livros de escrituração da entidade;
III - examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro, opinando a respeito;
IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
V - opinar sobre aquisição e alienação de bens;
VI - promover gestões para o correto funcionamento fiscal da instituição;
VII - fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relatórios da situação fiscal e sugestões,
quando necessário, para prevenir e corrigir problemas posteriores.
I-

VIII - opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas.
Parágrafo Unico - O Conselho Fiscal poderá utilizar-se do assessoramento de um Auditor, de
um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, se assim necessitar.
Seção V
Da Diretoria Executiva

Art. 32 - A Diretoria Executiva da Apae será composta de, no mínimo:
I - Presidente;
11- Vice-Presidente;
IH - 10 e 2° Diretores Secretários;

'.-'.

IV - l° e 2° Diretores Financeiros;

v - Diretor de Patrimônio;
VI - Diretor Social.
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S 2° - O mandato dos membros da Diretoria Executiva scra de 3 (três) anos, permitindo-se uma
reeleição consecutiva.

S 3° -

Ao Presidente é permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleição consecutiva, podendo
ocupar, porém, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de Vice-Presidente e os de Diretores
Financeiros.
Art. 33 _ A Diretoria Executiva reunir-se-á, no mínimo, de 02 em 02 meses, sendo necessária a
presença de, pelo menos, cinco de seus membros, para as deliberações.

~ l0 _ As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de votos dos membros
,
presentes.

S 2° -

t

O Presidente terá, além do seu, o voto de Minerva nos casos de empate,

930 _ Perderá o mandato qualquer dos membrQs da Diretoria Executiva, aquele que, sernjusto
motivo, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas da Diretoria, ou a seis, alternadamente:'

Seção VI
Das Atribuições da Diretoria Executiva
Art. 34 - Compete à Diretoria Executiva:
I - promover e fomentar a realização dos fins da Apae;
11 _ elaborar o Regimento Interno da Apae e submetê-lo à aprovação do Conselho de
Administração;
III _ lavrar em ata a aprovação e a admissão de novos associados;
IV _ lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovação, não cabendo
negativa da solicitação;

"
V _ elaborar e submeter ao Conselho de Administração,
em até 60 dias do início do exercício, o
plano anuaVplurianual de atividades da Apae, o seu orçamento e as propostas de despesas
extraordinárias;
h
.-

,',

:

VI _ submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as posteriormente ao
Conselho de Administração para parecer, remetendo-as, a seguir, à Assembleia Geral para aprovação;

VII -, submeter ao Conselho de Administração o relatório de suas atividades e a situação
J
financeira da Apae, em cada exercício;
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VIII - constItUir comlssoes
supervisionando sua atuação;

especiais

encarregadas

da execução

dos fins

IX - criar os cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos;

x -

promover
Administração;

campanhas

de levantamento

de fundos, aprovadas

pelo Conselho de

XI - convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
XII - pagar as contribuições à Federação Nacional das Apaes;
XIII - respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federação das Ap~es do
Estado e o Estatuto da Federação Nacional das Apaes;
XIV - promover a participação da Apae em Olimpíadas, Festivais, Congressos e em outros
eventos;

xv - adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, após aprovação
Administração, nos casos que couber;

do Conselho de

XVI - receber e fazer doações ad referedum do Conselho de Administração.
XVII - indicar ao Conselho de Administração o nome das pessoas que possam ser aprovadas
para exercerem o cargo de Procurador Jurídico e Procurador Adjunto;
.
XVIII- estabelecer o valor da contribuição para os associados contribuintes;
XIX - dar conhecimento ao Conselho de Administração,
penalidades aplicadas aos seus associados;

xx: -

na primeira reunião deste, das

convidar os membros do Conselho Consultivo para participar dos eventos realizados pela

Apae;
XXl- apresentar ao Conselho de Administração, com até 60 (sessenta) dias de antecedência da
data de realização da AssembIeia Geral Ordinária, os nomes dos candidatos à Presidência da Apae,
garantindo-se ao candidato a Presidente escolhido a indicação dos nomes para concorrerem na
Assembleia Geral Ordinária aos demais cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal;
.• •
XXII - indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na Diretoria Executiva,
no curso do mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho de Administráção.

~ l°. Não caberá a indicação de nomes para preenchimento das vagas na Diretoria Executiva,
simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores Financeiros e Diretores
Secretários, devendo, nesse caso, ser convocada Assembleia Geral para eleição dos membros que
ocuparão tais cargos na Diretoria Executiva.
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As contas mencionadas no inciso VI e VII deverão:

Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de contabilidade;

b)
Ser publicadas na página da internet a cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o
relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de
débitos com a Previdência Social e com O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. colocandoos à disposição para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando
forem exigidas.

,..

S 3°. Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de disponibilização na
página eletrônica, cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório de atividades e
demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência
Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS deverão ser publicadas
obrigatoriamente em diário oficial do Estado ou do Município ou em jornal de grande circulaç,ão no
E~tado para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem
exigidas.
.

.

."

Seção VII
Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva
Art. 35 - Compete ao Presidente:
I - assegurar o pleno funcionamento dos serviços da Apae nos seus aspectos legais,
administrativos, técnicos e pedagógicos, com o apoio do Conselho de Administração;
II - convocar a Assembleia Geral, as reuniões do Conselho de Administração, do Con.selho
Fiscal e da Diretoria Executiva;
III - representar a Apae, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as entidades de
direito público e privado;

-

IV - representar a Apae judicialmente. cabendo-lhe impetrar Mandado de Segurança coletivo c
outras ações judiciais, em defesa dos interesses da associação;

v - apresentar

ao Conselho de Administração o relatório anual da Diretoria sobre as atividades
da Apae. ao fim de cada ano e ao término do mandato, à Assembléia Geral;

VI - dirigir a Apae, ressalvada a competência do Conselho de Administração, atendendo à
perfeita consecução de seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas atribuições;
VII - assinar cheques, contratos de empréstimo bancário, ordens de pagamento e transferências
bancárias conjuntamente com o 1° Diretor Financeiro ou com o seu substituto estatutário, no exercício
do cargo, para pagamento das obrigações financeiras da entidade;
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VIII - instalar, prover e supervisIOnar assessorias e coordenadorias
constituindo um colegiado com concepções, diretrizes e ações unificadas;

que julgar

nece

. 5,

"
IX - zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Estatutos, Regimentos e Regulamentos

em
, vigência, pelos Diretores,

funcionários,

técnicos e voluntários;

I

X - ratificar de modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e à Federação
Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos Estatutos;

XI - cumprir e fazer cumprir as prescrições
no Regimento Interno da Apae.

'.

Nacional das

deste Estatuto, bem como as diretrizes estabelecidas

XII - submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria e minutas para o
Parecer do procurador jurídico.

9

10 - O Presidente

será substituído,

em suas faltas, licenças

e impedimentos,

pelo Vice-

Presidente.

92

0

- Para fins de obtenção
de financiamento referido no inciso VII deste artigo, serão exigidas
as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração por, no mínimo, dois terços dos
votos.

""

Art. 36 - Compete ao Vice-Presidente:

I- substituir o presidente em suas faltas, licenças e impedimentos;
11- exercer funções e atribuições

supletivas que lhe forem confiadas.

Parágrafo único - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o Vice-Presidente
assumirá a Presidência até o fim do mandato, valendo para todos os efeitos, independente do tempo do
exercício como o cumprimento de um mandato.
Art. 37 - Compete ao 10 Diretor Secretário:

I- secretariar as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria
Administração, redigindo suas atas em livro próprio;

n - superintender
atividades da Apae;

o funcionamento

lU - exercer atribuições

Estatuto da APae;,

{i"'!

, ,

V - dlspombIllzar

de todos os serviços de secretaria

e as do Conselho de

e divulgar as notícias das

,-

supletivas que lhe forem confiadas;

IV - entregar aos membros
~

Executiva

da Diretoria Executiva,
,

.':

na primeira reunião do mandato, cópia do
""_

aos assocIados, na Secretaria, o acesso e a leitura -do Estatuto da Apae;
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VI _ exercer a presidência da Apae no caso de impedimento temporário, não superior O
meses, do Presidente e do Vice-Presidente.
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Art. 38 - Compete ao 20 Diretor Secretário:
I - substituir o 10 Diretor Secretário em suas faltas, licenças e impedimentos;
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

,

III - exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Art. 39 - Compete ao 10 Diretor Financeiro:

I - elaborar a previsão orçamentária, semestralmente, e submetê-Ia à aprovação da Diretoria
Executiva;
II - conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao departamento
financeiro;
III - assinar cheques, contratos de empréstimo bancário e/ou ordens de pagamento
conjuntamente com o Presidente ou com seu substituto estatutário, para pagamento das obrigações
financeiras da Apae;

.,
'i,

IV - promover e dirigir a arrecadação da receita social, depositá-la e aplicá-la de acordo com
decisão da Diretoria Executiva;
V - fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisão da Diretoria
Executiva;
VI - manter em dia a escrituração da receita e da despesa da Apae, e contabilizá-Ia sob a
responsabilidade de um contador habilitado;
VII - apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório anual sobre a situação
financeira e a prestação de contas, que deverão ser encaminhados ao Conselho Fiscal para exame e
parecer, fornecendo a esses órgãos as informações complementares que lhe forem solicitadas.
VIII - O Diretor Financeiro poderá utilizar-se do assessoramento de um Contador ou de um
Técnico em Contabilidade, de um funcionário da Apae ou de um prestador de serviços para o exercício
dessas atribuições.
Art. 40 - Compete ao 20 Diretor Financeiro:
I - substituir o 10 Diretor Financeiro em suas faltas, licenças e impedimentos;
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;,
III - exercer as atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Art. ~ete
4
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I - supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da Apae;
11- ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da Apae;
111- providenciar a escrituração do material permanente da Apae, mantendo essa documentação
em ordem e em dia.
Parágrafo único - O Diretor de Patrimônio poderá contar com o apoio de profissional
especializado.
Art. 42 - Compete ao Diretor Social, de acordo com a orientação da Diretoria Executiva:
I - organizar as atividades sociais;
11- elaborar o programa de solenidades;
111- realizar eventos sociais com a finalidade de promover a instituição;
IV - promover eventos com a finalidade de arrecadar fundos, após a aprovação da Diretoria
Executiva.
'

SeçãoVIII
Da Autogestão e da Autodefensoria
Art. 43 - O Programa Nacional de auto gestão e autodefensoria tem como finalidade contribuir
para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente à sua
realidade, ampliando sua possibilidade de atuar influenciando o cotidiano de sua família, da
comunidade e da sociedade em geral.
Parágrafo Único - O Programa Nacional de autogestão e autodefensoria cria espaço
institucional para a inserção dos autodefensores na estrutura do movimento, assegurando a participação
efetiva da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, nas Apaes, Federação das
Apaes dos Estados e Federação Nacional das Apaes.
Art. 44 - Os autodefensores serão eleitos nos fóruns de autodefensores em Assembleia Geral
Ordinária, a cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este fim, permitindo-se uma reeleição
consecutiva.
~ l° - A autodefensoria será composta de 4 (quatro) membros, sendo dois efetivos, um do sexo
masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, um do sexo masculino e outro do sexo feminino.

S 2° - Poderão ser eleitos autodefensores as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que
estejam matriculadas e que sejam frequentes nos programas de atendimento da Arme.
Art. 45 - Compete aos autodefensores:
I - defender os interesses da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, sugerindo ações'que

aperfeiçoemo ~mento

~
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III - participar dos eventos promovidos

e organizados

pelo movimento

Apaeano;

IV - votar e ser votado para os cargos da autodefensoria.

Seção IX
Do Conselho

Consultivo

Art. 46 - O Conselho Consultivo será constituído pelos ex-Presidentes da Apae.

S 10 - Somente poderão integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que tenham
concluído o mandato sem interrupção motivada por: renúncia, destituição, afastamento por denúncia.
S 2° - Ocorrendo a eleição de membro do Conselho Consultivo para compor qualquer órgão da
Apae, a vaga do ex-Presidente no Conselho Consultivo será mantida, exceto para o cargo de Presidente
da Apae.
Art. 47 - A Assembleia Geral verificará se o ex-Presidente preenche os requisitos, e proclamará
a investidura do Conselheiro Consultivo no exercício da função.
Art. 48 - As decisões do Conselho Consultivo são meramente opinativas, não tendo .força
executiva senão quando acolhidas pelo Conselho de Administração.
Art. 49 - Compete ao Conselho Consultivo:
•
I - atuar como órgão moderador na solução de eventuais conflitos que venham a ocorrer no
Movimento Apaeano no município;
11- esclarecer, quando solicitado e for possível, fatos e práticas controvertidos ou obscuros da
história do Movimento Apaeano, com o fim de dar suporte à filosofia do mesmo;
III - zelar pela unidade orgânica, filosófica e programática do Movimento Apaeano;

IV - participar, mediante convite, dos eventos realizados pela Apae.

CAPÍTULO IV
Da Procuradoria
~

Jurídica

Art. 50 - A Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento supérÍor: ~Óp~derá ser exercida por
pessoa de reconhecida idoneidade e saber jurídico, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
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1'0 C."Art. 51 - O Procurador Jurídico e o Procurador Adjunto serão investidos nos respectivos
o
ou deles destituídos por indicação do Presidente da Apae, após aprovação do Conselho de

Administração.

Parágrafo único - O Procurador Adjunto tem a atribuição de substituir
nas faltas, licenças ou impedimentos deste.

O

Procurador Jurídico

Art. 52 - O Procurador Jurídico terá assento à mesa nas reuniões da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração, e opinará sobre a juridicidade e a legitimidade de qualquer matéria
discutida, exceto se na mesma concorrer interesse pessoal.
Art. 53 - Não constitui falta funcional a manifestação contrária do Procurador Jurídico sobre
matéria de sua competência.
Art. 54 - Compete ao Procurador Jurídico:
I - atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla;
II - defender os interesses da Apae, em juízo ou fora dele, mediante expresso mandato do
Presidente ou de seu substituto legal;
111- elaborar, examinar e visar minutas de contratos e convênios;
IV - emitir parecer sobre matéria de interesse geral da Apae, pronunciando.se, ao final de cada
assunto, nas reuniões de Diretoria, sobre a legalidade das proposições e a observância deste Estatuto e
do Regimento Interno;

v-

representar juridicamente a entidade junto a repartições públicas e privadas;

VI - pesquisar, compilar e sugerir
preferencialmente intelectual e múltipla;

legislação

pertinente

à pessoa

com deficiência,

VII - manter intercâmbio jurídico e dar interpretação final sobre matéria controvertida;
VIII - dirigir os serviços da Procuradoria da Apae.
CAPÍTULO V
Das Receitas, do Patrimônio e das Prestações de Contas

..
Art. 55 - As receitas da Apae, necessárias à sua manutenção, serão constituídas por:
I - contribuições de associados e de terceiros;
II -legados;
"

111- produção e venda de serviços;
IV - subvenções e auxílios que venha a receber dotoder

.. "

Público;
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v-

doações de qualquer natureza;

VI - quaisquer proventos e auxílios recebidos;
VIl- produto líquido de promoções de beneficência;

vm -

rendas de emprego de capital ou patrimônio que possua ou venha a possuir;

IX - auxílio ou recursos provenientes de convênio de entidades públicas e privadas.
Parágrafo único - As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados
integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional.
Art. 56 - O patrimônio da Apae será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e direitos,
que possui e vier a adquirir.

Parágrafo único - No caso de dissolução ou extinção, mudança de finalidade ou cessação de
suas atividades, o eventual patrimônio líquido remanescente será destinado a uma entidade congênere,
ou a uma entidade pública com sede e atividade no País preferencialmente com o mesmo objetivo
estatutário e que atenda os requisitos da Lei 13019/14.
,

.

CAPÍTULO VI

:1

Das Eleições
Art. 57 - De três em três anos, serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária os membros da
Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
~ 1° - A eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se
tratar de chapa única.

"
~ 2° - Em caso de empate, considerarwse-á eleita a chapa cujo candidato a presidente seja
associado, ininterruptamente, há mais tempo no quadro social da Apae.
Art. 58 - A eleição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
será precedida de edital de convocação, publicado no mínimo 30 (trinta) dias antes da Assembleia
Geral Ordinária.
'
I - A inscrição de cada uma das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20
dias antes da data da eleição a ser realizada, dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela

I

V

L-- comissão eleitoral.

""

.J.

11- Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que 'córriprovem a matrícula e a
frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados
contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, estarem quites
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com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferencialmente,
Movimento Apaeano.

experiência diretiva no

III - São inelegíveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de Presidente,
Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da Apae: cônjuge, companheiro,
parentes consanguíneos ou afins até o 3° grau, funcionários com vínculo direto ou indireto.
IV - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros deverão aprese~tar, no
ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos:
a) carteira de identidade;
b) certidão de regularidade do CPF;
c) declaração de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho dos bens móveis e
imóveis de sua propriedade;
d) certidões negativas cíveis, criminais e eleitorais de âmbito Municipal, Estadual e Federal;
e) ficha de filiação de associado da Apae;
t) declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do inciso 111deste artigo;
g) comprovante de residência dos candidatos no município sede da Apae;
h) tenno de compromisso.

"

v - É vedada a acumulação de cargos por membro do Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Diretoria Executiva da Apae.
VI - É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto.
Art 59 - O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão examinados e conduzidos
pela Comissão Eleitoral instituída pela Apae por meio de Resolução e regulados pelo Regimento
Interno da mesma.
Art. 60 - A eleição será realizada, de três em três anos, no mês de novembro, e a posse dos
membros eleitos ocorrerá no l° dia útil do mês de janeiro do ano seguinte.
'
Parágrafo Único - Em caráter excepcional, se os membros eleitos não puderem tomar posse no
primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte à Asscmbleia de Eleição, o mandato da atual
Diretoria poderá ser prorrogado até a posse dos eleitos.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 61 - Toda alteração do presente Estatuto dependerá de prévia aprovação da proposta pela
Federação Nacional das Apaes, devendo ser homologada pela Assembleia Geral Extraordinária da
Apae, convocada com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência, na forma do artigo 24.
Art. 62 - A extinção' da Apae ou a alteração do nome somente poderão ser feitas se
determinadas e aprovadas por deliberação em Assembleia Extraordinária, instalada com a presença de,
no mínimo, dois terços dos associados em dia com as obrigações sociais, cabendo à Apae remeter cópia

daata9il1deraçãO dasApae,doE~~)j

S:.

24

C1,*-

"

~ENlBRANcrn
TA Hfl,f(l,'\"IT(J

.

m
•

.•.•.
I.\'TOS 1" OFICIO

2"TABEUONATO
DE NOTAS E PROTEsTOS - BALN. C •••",BORIU'
Bel. I••••.n."" "'guel ••••rreto <'Os SantO.
lIu:l ~, •• 2\ I • ConlrO' FMt: (471 :1261-9600

S

•

conf.,.., çom O oriJila1 G~t.pI
Elo lell .•

811nc.-io C.ooorlU-

" ,FI("U _
.

cARll'lli MAR'nNS
s,lo diailal d. fimlizatlO

.

.

,.,'
!"OTARJAL
.to:EPC1SSl5-0rtP

E"moI:1lSO,ooZS.!!ó(,_Jl!tS.G,ó(l~_'KS 0,00
eonr
•••Oi
'QIW.O\l'~

111<10.~~

E>OFJIilA""••••••••••••Sf~~FW>OColOO

,,:~00IWlT&"""

.,.~.rj.~~_hrlO.10

'DIIl",AAÇ.4<l,,;;;oo~~;;:::,;m:';'.-;;:::;;'J

1NllIC1Oo£

Wl!o<Al/TE/I1'ICKI'Ol'
••

,
f

..

I.

2. Tabellonato De N.o.la

}

de Baln. CambOrll,l
A.UTENTlCAÇÃO

91° - Para fusão e transformação

da Apae, deverá ser observado

NO VERS

o que determina

a legislação

específica em vigor.
~2° _ É vedada a extinção da Apae, sua fusão ou transformação, quando houver denúncia de
irregularidade protocolada na Federação do Estado e/ou
Federação Nacional das Apaes.

na

Art. 63 - A Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal das Apaes
cujas Assembleias de Eleição tenham ocorrido em mês diverso do estabelecido neste estatuto deverão

tomar as providências cabíveis para ajustar o período de mandato da Diretoria, reduzindo-Q ou
prorrogando-o,

devendo ser observado o menor período possível para adequação

do mandato.

Art. 64 - Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião conjunta da
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, com força estatutária no que não colidir com este
Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil.
Art. 65 - A partir do encaminhamento pela Federação Nacional das Apaes do presente Estatuto
para as Apaes, estas terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para homologação do mesmo pelas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.
Art. 66 - O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação
Extraordinária e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva providenciar

pela Assembleia Geral
a sua divulgação.

Balneário Camboriú, 27 de maio 4e 2015
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL

E

TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
Municipal 3815/2015

- Lei

PARECER JURÍDICO n".: 01l/20lS
Documento de Origem: Processo 2018040279
Assunto:

I" Termo Aditivo de Prorrogação

Requerente:

ao Termo de Colaboração

003 /1018 - FMAS

Fundo Municipal de Assistência Socia!- APAE
PRORROGAÇÃO
TERMO
ADITIVO
TERMO
DE
COLABORAÇÃO
- LEI 13.019/2014 - LEI 13.204/2015 - APAE
- FMAS - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CHA~IAMENTO
PÚBLICO.

1. no RELATÓRIO
Trata-se da documentação enviada a esta secretaria, para analise e parecer jurídic\l accrC3 tio 1°
Tenno Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração entre o Fundo Municipal de Assistência Soci~l FMAS e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
A justificativa para a solicitação de prorrogação do Termo de ColaboraçHo encOntra-se às Os. 05
Quanto ao termo aditivo este encontra-se às fls. 06 e 07 do processo e este dispõe dos seguintes
1- a alteração de prazo, sendo acrescido 12 (doze) meses;
11 - a alteração do valor global, acrescido de R$ 138.000,00 ( ... ), passado o valor global do
repasse para R$ 275.975,38 (... );
1II - a alteração de metas, passando a vigorar o plano de trabalho anexo.
2. DA FUNDAMENTAÇÃO
2.1

no TERMO

DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO
E SEU AMPARO LEGAL
Quanto ao amparo legal para o Tenno Aditivo de Prorrogação, constante 110SautoS do presente
processo. às fls. 06, quais sejam: art. 57 da Lei n". 13.019/2014, de o art. 65, inciso I. alínea "b" da Lei
8.666/93, estes não podem respaldar o objeto em questão, senão vejamos:
Art. 57. O plano de trabalho da parceria podera ser revisto para alteração de valores ou de
metas, mediante ternlO aditivo ou por apos!il2. ao plano de trabalho original.(Redação dada

pela Lei n° 13.204, de 10 15).
Verifica.se que o art. 57 da presente lei, permite o tenno aditivo apenas para a revisão do plano
de trabalho quanto a alteração de valores o~ de metas, não fazendo menção a uma prorrogação.
Quanto ao que dispõe o art. 65, inciso l, alínea "h", da Lei 8.666/93, senão vejamos;
Art. 65. Os COnlratos regidos por esta Lei poderão
justificativas, nos seguintes casos;
!<CGl'p. P,o.RECER J{:RiKIDO
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ser alterados,
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1-unilateralmente pela Administração:
[ ...]

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pemlitidos por esta Lei;
Verifica-se que o art. 65, incido I, alínea "b", da Lei 8.666/93, dispõe apenas dos contratos
finnados com a Administração Pública, que encontram-se elcncados no artigo 1° da Lei 8.666/93, confonne
segue.
Art. tO. Esta Lei estabelece nonnas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinemes a obras. servicos, inclusive de publicidade. compras. alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos ESlados,do Distrito Federal c dos Municipios. "'grifil
nosso

Contudo, para as parcerias fim1adas entre a Administração Pública c as organ izações da
sociedade civil, deve-se observar o que dispõe a Lei 13.019/2014, senão vejamos:
"Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pÚblica e as
organizações da sociedade civil, em regime de mÚtua cooperaçào, para a consecução
de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução d.: atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho in~eridos em termos de
colaboração, em ternlOSde fomento ou em acordos de cooperação: deiine diretrizes para a
política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil: e
altera as Leis nQi..S.429,de 2 de junho de 1992, e 9.790. de 23 de março de 1999.(Redaçào
dada pela Lei n° 13.204, de 2015)". *grifo nosso
Quanto ao amparo legal para a prorrogação da parceria, esta deve estar amparada no artigo 55
da Lei 13.019/2014, senão vejamos:
Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitaçào da orgnnização da
sociedade civil, devidamente formalizada c justificada, a ser apresentada il. administração
pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada pela
Lei n° 13.204, de 2015) *grifo nosso
Ainda em seu paragrafo único:
Parágrafo único. A prorrogação de oficio da vtgencia do termo de colaboração ou de
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. (Redação
dada pela Lei n° 13.204. de 2015)
Verifica-se que o pedido de prorrogação enquandra-se no que dispõe o art. 55. capul. posto que
não diz respeito a prorrogação de ofício.

2.2 DO PLANO DE TRABALHO
Quanto ao plano de trabalho, este deve seguir àquele apresentado pela Administração Pública.
confonne edital de Chamamento Público em 002/2017. Contudo, verificou-se que o plano dc trabalho
apresentado pela entidade para a prorrogação está em desconformidade com o disposto no edital.
!;CGTI'. P.\I'~("[R
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Em análise ao plano de trabalho
Chamamento
profissionais.

apresentado

PÚblico 002/2017, anexo X, verificou-se

pela AdmilJistração

algumas

alteracões

Pública no cdiwl de

no que diz respeito

aos

vejamos:

- TERAPEUTA OCUPACIONAL - com carga horário de 40 horas - não consta no no\:o
plano de trabalho da entidade; - PSICÓLOGO(A) - com carga horária de 40 horas - pela entidade foram
apresentados: OI (um) psicólogo com carga horária de 28 horas e OI (um) psicólogo com carga horária de
20 horas: - PROFISSIONAL DE NíVEL MÉDIO ~ com carga horária de 40 horas - não consta no plano de
trabalho da entidade.
Cabe ressaltar que, é facultado a entidade alterar valores e metas. o que nào inclui os
profissionais que irão executas as atividades na entidade. Ademias. as despesas com os prorissionais foram
substituidas por despesas com eneargos sociais, estes não provistos no plano de trabalho apresentado pela
Administração Pliblica. Ademais, verificou-se lima inconsistência nos valores apresenrados às fls. 18.

3. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta secretaria RECOMENDA A PRORROGAC.\.O
COLABORAÇÃO 00112018, proveniente do Chamamento Público 002/2017.
Entretanto,

esta secretaria

recomenda

que a prorrogação

DO TERMO

não exceda

o período

DE

de

6 (seis) meses, posto que serão revistos e adequados a legislação, os editais de chamamento para os Termos
de Colaboração, Tenno de Fomento e Acordo de Cooperação, assim como os termos de prorrogação para a
alteração da vigência e os termos aditivos pam a revisão do plano de trabalho para li alteração de metas e
\'alore~.
o prazo de 6(seis) meses é tempo hábil para a Administração Pública. elaborar. publicar e
homologar novo edital de Chamamento Público.
Contudo, deve a entidade adequar o plano de trabalho apresentado para o período de 6 (seis)
meses. Assim como apresentar uma justificativa pela não contratação dos profissionais não constantes do
plano de trabalho, quais sejam, Terapeuta Ocupacional e Profissional de Ensino Médio.
4. DAS RECOMENDAÇÕES
Para a continuidade

dos trabalhos

e em atendimento

às políticas públicas, recomenda-se

o

que segue:
a) Recomenda-se observar o que dispõe o art, 5°, da Lei 13.019/2014, o qual preconiza que
deve ser oportuniz.ado a outras entidades. de acordo com os princípios "da legalidade, da legililllidadl!. da
impe.uoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da ejiciência e da eflcuc:ia", a
participarem do chamamento público, conforme dctennina o art. 2°, inciso XII da lai 13.0]9/2014, assim
corno os artigos 23 e 24,

-;('r;Tp.
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Balneário CamborlO - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83,102.285/0001-07
Rua Dinamarca, 320 _ Paço Municipal. CEP 88338-900 - {47} 3267.7071

ESTADO DE SANTA CATARI!'\A
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORH)
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

- Lei

Municipal 3815/2015
Art. 2~ Para os fins desta Lei. considera~se:
XII - chamamento
público:
procedimerrto d~stinado a selecionar organização da
sociedade civil para fimlar parceria por meio de termo de çolaboração ou de fomento, no
qual se garanta a observância dos principias da isonomia, da iegalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade. da publicidade. da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 23. A administração pública devera adotar procedimentos cbro~, objetivos e
simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos s~'us órgãos e
instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista n..:sta Lei.
(Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
Art, 24, Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de temlO de colaboração ou
de fomento será pr~cedida de chamamento público voltado a selecionar organi7.ações da
sociedade civil que tomem mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei nO
13.204, de 2015)
b) Recomenda-se
prorrogação
trabalho

da vigência

da nomenclatura

ADITIVO

"TERMO

DE PRORROGAÇÃO

DE PRORROGAÇÃO"',

para a revisão/alteração

para a

do plano de

quanto as metas e valores.
Ambos

PRORROGAÇAO)
Pública,

a utilização

e TERMO

os

modelos

encontram~se

assim

como

(TERMO
a disposição

no

sítio

(\vw\V .con btro ladoria. balneariocam

c) Recomenda-se

PRORROGAÇÃO

na Secretaria

da

de Controle

Prefeitura

e

TERMO

Governamental

Municipal

de

ADITIVO

DE

e Transparência

Balneário

Camboriú

bori U.sc. gov .br) .

observar

as prestações

período de 2017, posto as inconsistências
Este

DE

apuradas,

de contas

para posterior

apresentadas

peja entidade

relercnte

ao

providências.

é o entendimento

S.M.J
Balneário

17 de dezembro

Camboriú,

de 2018.
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Assessora Jurídica do con\:Z::namentaJ
Transparência
Pública
Mal. 36.866/17 - OAB/Se 47.646

d'
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ona
o I UDlCIPIO para aua ISCc parccer

e

Fernando
Secretário
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Balneário CamborlflRua DInamarca,

fi (
lUa,

I.lE 1'1l0RkOG,Iç.,u

do Controle Gove
Transparê
Matrícu

_ FYlAS _ APAE _ PI(OC.F.SMI :>i". 10I>l-lO~'9 _ H-S. O,Ml~

Caplt21 Cirtarinense

~20 - Pa<jo Municipal

do Turismo - CNPJ 83,102.28510001.07
_ CEP 88338-900 _ (47) 3267,7071

larchio.-i
1

amental e
ia Pública

5.423/17

/

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA
GABINETE

MUNICIPAL

CAMBORIÚ

DO PREFEITO - PROCURADORIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO: 2018040279
PARCEIRO: APAE
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO

/

DE BALNEÁRIO

GERAL

003/2018

Ratifico a análise de fls. 41 realizada pela
Controladoria do Município, adotando também corno razões
deste
Parecer,
ressalvando
porém
a necessidade
de
justificar (art.59 da lei 13.019/14) se a entidade vem
~cumnrindo de modo satisfatório
o plano de trabalho;
se
os
valores
aplicados
no
plano
de
trabalho
estão
condizentes
com
o
plano
anterior,
e,
caso
não
estiverem,
justificar
os motivos da diferença;
se a
presente
prorrogação
está
sendo
realizada
de
urna
parceria
válida,
ou seja,
não extinta
pelo decurso do
prazo
(vigente);
e
se há previsão
no
edital
de
chamamento,
ou
na
falta
deste,
no
contrato,
da
possibilidade de prorrogação de seus termos.

Bal.Camboriú,

20 de dezembro

de 2018.
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