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ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO
1 — PROPONENTE — OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos 1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua 1926, n° 1260— Centro - CEP: 88.330.478

1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.5- U.F: SC

1.6- DATA DE
CONSTITUIÇ
ÃO:

14/11/1984

1.7- DDD/TELEFONE: 3367-0636
1.8- E-MAIL:

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
1.9- SITE:

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):

Margid Rinnert Buckstegge

1.11- CPF: 418.432.749-49
1.12- C.I./ÓRGÃO EXP.: 307.074/SSP

1.13- ENDEREÇO (Presidente da OSC): Rua 2450, n° 300— Centro
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15U.F:

1.16- CEP:

88330-407

SC

1.17- DDD/TELEFONE: (47) 99618-5848
1.18-E-MAIL: margidkleine@hotmail.com
1.19- SITE:

2- REFERÊNCIA DE COLABORAÇÃO (conforme edital)
2.1 O QUE É O SERVIÇO PARCEIRIZADO, OBJETIVOS DO SERVIÇO E EQUIPE MÍNIMA:
2.1.1 Descrição: Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência.

O serviço tem como foco a prevenção de agravos que por ventura, podem ocasionar o rompimento de vínculos
familiares e sociais dos usuários, garantindo assim seus direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a
inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas
com deficiência, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de
risco, a exclusão e o isolamento.
O trabalho realizado com usuários, devem ser sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Plano de
Desenvolvimento do Usuário (ficando a cargo da OSC apresentar seus modelos de planejamento), nele deve
constar os objetivos a serem alcançados, as vulnerabilidades e as potencialidades do usuário.
2.2 OBJETIVOS:

-Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais;
-Prevenir confinamento das pessoas com deficiência;
-Identificar situações de dependência;
-Colaborar com redes inclusivas no território;
-Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência com vistas a promover a sua inclusão social;
-Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência buscando
a desconstrução de mitos e preconceitos;
-Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência, de suas famílias e
da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social;
-Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estimulo à
participação cidadã;
-Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive
pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda;

-Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários;
-Contribuir para a construção de contextos inclusivos.
2.3 PÚBLICO ALVO: Pessoas com deficiência que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização
de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e
comunitária, em especial: - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; - Membros de famílias
beneficiárias de programas de transferência de renda. (Texto da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais)
2.4 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:
-Constituir-se em um espaço coletivo dialógico;
-Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos de usuários;
-Subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática;
-Identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social;
-Possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no
âmbito do
seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOB/SUAS);
-Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos dos
usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de território de atuação;
-Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o código de ética
das/os profissionais que executam os atendimentos;
-Funcionar no mínimo de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana,
podendo realizar atividades no período noturno.
2.5 TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO:
- Acolhida particularizada ou coletiva;
-Atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
-Atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;
-Visitas e atendimentos domiciliares;
-Atendimento à família;
-Atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou quaisquer
outras formas
de participação social);
-Desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação, saúde,
previdência e demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos;
-Formação político-cidadã dos usuários e suas famílias, fazendo com que tenham condições de buscar o
reconhecimento de
novos direitos de cidadania e acesso a proteção social;
-Acessar/promover os direitos de cidadania já estabelecidos;
-Promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento da participação
social e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania;
-Qualificar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e comunitária
do usuário;
-Potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas famílias;
-Socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política de assistência social;
-Encaminhamento para cadastramento socioeconômico;
-Orientação e encaminhamentos;
-Incidência na redução das vulnerabilidades e riscos sociais.
2.6 EQUIPE MÍNIMA:
- 01 (um/a) assistente social (mínimo 30 horas semanais)
- 01 (um) profissional de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo/a, terapeuta
ocupacional, pedagoga/o ou outra/o profissional necessário ao atendimento conforme Resolução CNAS no
17/2011. (mínimo 40 horas semanais)
- 01 (um) profissional de nível médio, para equipe de apoio aos atendimentos. ( 40 horas semanais)
2.7 PROVISÕES: AMBIENTE FÍSICO: Em instituições parceirizadas e em domicílio.
2.8 RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço.
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3- DESCRIÇÃO DO PROJETO.
3.1 - TÍTULO DO OBJETO:

3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E Início: 01/02/2022
GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM Término: 31/12/2022
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E SUAS
FAMÍLIAS.
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa de atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos
para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
3.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados
à parceria:
A APAE de Balneário Camboriú trabalha a mais de 35 anos no atendimento de crianças adolescentes e idosos com
deficiência e o pressuposto que orienta os atendimentos prestados pela APAE surge da própria missão da
instituição que é "promover e articular ações de defesa de direitos, 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".
Para colaborar e garantir o direito à educação, assistência social e saúde das pessoas com deficiência intelectual e
múltipla, a APAE orienta e fornece subsídios aos usuários, familiares e espaços socioassistenciais, educacionais e
terapêuticos da rede de serviços municipais. Ressalta-se que os programas executados pela APAE de Balneário
Camboriú estão dedicados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, e suas famílias,
voltando-se ao atendimento na perspectiva da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, aqui
entendida como um processo de atendimento que utiliza recursos e procedimentos das áreas de educação, saúde,
trabalho, assistência social e outros, com vistas a redução das incapacidades, desenvolvimento das potencialidades
e habilidades para o trabalho, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida e a proteção social.
A APAE, sentindo-se comprometida com o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual e múltipla,
compreende e busca sempre qualificar e intensificar o atendimento já oferecido pela Instituição para seus usuários.
Por se tratar de instituição de caráter tríplice no sentido de sua atuação, a APAE desenvolve um conjunto articulado
de ações de diversas políticas sociais (educação, saúde, trabalho e assistência social) para que se faça o
enfrentamento das barreiras implicadas pelo meio e pela própria deficiência.
De acordo com a LOAS em seu artigo 1°: "A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (art. 1° da LOAS
— Lei n° 8.742, de 07/12/1993)".
Conforme o previsto pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS / 2004) e a Norma Operacional Básica
(NOB SUAS / 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 prevenção, promoção, inserção e
proteção, devendo 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 voltados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, e suas
famílias.
Vale ressaltar que, a pessoa com deficiência, considerando o contexto societário tanto a nível histórico e atual, já
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está em desvantagem pessoal resultante da própria deficiência que a coloca em ambiente vulnerável, sendo que,
se em situação de pobreza, a vulnerabilidade que já se apresenta, agrava-se. Este é o caso de cerca de 80% dos
usuários da instituição.
De acordo com o exposto na Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, a APAE de Balneário Camboriú presta ATENDIMENTOS situados na Proteção Básica. Do
exposto, o presente projeto possui como objetivos:
OBJETIVO GERAL
Prestar atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;

•

Realizar grupos com usuário (as) com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas
famílias;

•

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 reuniões, sensibilizações,
encaminhamentos e suporte às empresas contratantes e parceiras;

•

Realizar ações de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;

Instrumentos de parceria firmados com a administração pública: a APAE possui parceria para execução do
atendimento socioassistencial com o município de Balneário Camboriú já há alguns anos. Para fins de
comprovação nos valemos dos últimos instrumentos de parceria firmados nos últimos 5 anos.
Nos anos de 2014, 2015 e 2016 a APAE executou em parceria com o governo municipal o atendimento a pessoas
com deficiência nas proteções Básica e Especial de Média complexidade através dos programas Fortalecendo
Vínculos e Envelhecer com Qualidade, ambos os instrumentos de parceria seguem anexos.
Já em de 2017 a 2021 a APAE executou em parceria com o governo municipal o atendimento a pessoas com
deficiência na proteção Básica através do Programa Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para
pessoas com deficiência Intelectual ou múltipla.
Considerando estas colocações cabe salientar que a APAE vem executando ações socioassistenciais desde seu
surgimento, a mantém ativas as certificações de entidade beneficente, e está inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social.
3.5- PÚBLICO ATENDIDO:
Pessoas com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências e suas famílias;
3.6- REALIDADE LOCAL:

A política de Assistência Social no município de Balneário Camboriú na atualidade não consegue atender as
especificidades da população com deficiência intelectual.
Diante desta realidade, torna-se necessário ao município buscar parcerias com as Organizações da Sociedade Civil
no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, considerando que
não há na rede pública de serviços socioassistenciais nenhum equipamento ou serviço que atenda as
1111101,

especificidades deste público. Cabe referenciar que o município ainda precisa avançar no atendimento das
necessidades e particularidades das pessoas com deficiência em diversos âmbitos, inclusive no que tange a
acessibilidade.
Por sua vez a APAE enquanto instituição especializada se qualifica cada vez mais para atender as demandas
resultantes do acompanhamento das pessoas com deficiência intelectual, realizando assim atendimentos situados
na proteção social básica para a efetivação de direitos e a construção de novos direitos para a referida população.
Atualmente a APAE conta com cerca de 206 pessoas cadastradas com seguinte perfil:
Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 206
Número de usuários beneficiários de BPC: 71
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04
Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 18
Número de usuários em situação de curatela: 57
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11
Número de usuários beneficiários do Cadastro único: 82
Renda per capita média: R$ 914,001
Renda média: R$ 3.167,572
Ainda cabe considerar que o ano de 2020 seguindo em 2021 representam anos atípicos, pois o país e o mundo
foram afetados pela Pandemia de Corona vírus, que impactou diretamente as classes mais vulneráveis, e
consequentemente as pessoas com deficiência de nossa instituição.

3.7- O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E SUAS FAMÍLIAS, DEVE TER AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência seus cuidadores e suas
famílias, desenvolvendo ações que promovam o acesso aos direitos, benefícios e programas de transferência de
renda e as políticas setoriais, bem como, buscar formas de prevenir situações de violação de direitos e exclusão
social.
3.8- A ASSISTÊNCIA PRESTADA INCLUI AS SEGUINTES ATIVIDADES:
O desenvolvimento das ações socioassistenciais na APAE de Balneário Camboriú corrobora o exposto na
Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Desta forma a inserção dos usuários e suas famílias na APAE ocorrerão através 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 intervenções desenvolvidas de forma continuada

a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais.
Para que este fluxo seja executado, algumas ações e instrumentais são utilizados, sendo eles:
•

Acolhida: tem como objetivo conhecer contexto familiar dos usuários bem como identificar as

1 Soma
2

total das rendas per capitas dividido pelo número de usuários;
Soma total das rendas totais dividido pelo número de usuários;
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vulnerabilidades e potencialidades do usuário e sua família. O acolhimento será realizado dentro de um
procedimento chamado "avaliação inicial" onde os usuários comparecem para definição diagnóstica, neste
momento será levantado pela equipe interdisciplinar às demandas individuais e da família, para isso é utilizado um
formulário que contém as informações que serão coletadas;
•

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: divulgação através de palestras para as famílias sobre os

direitos da pessoa com deficiência. E espaços de discussão e troca de experiências entre as famílias, entre os
usuários através de grupos socioeducativos ou atendimentos individuais;
•

Articulação da Rede de Serviços Socioassistenciais: participação em reuniões da rede de serviços

intersetoriais e estudo de caso. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos serviços, tornar públicas
as demandas recorrentes do ambiente institucional, buscando a superação das vulnerabilidades;
•

Articulação Interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos: articulação e a integração com as

várias instâncias do poder público/ judiciário, através de encaminhamentos, relatórios, contato telefônico e/ou
reuniões;
•

Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana: realização de atividades em grupos com

orientações diversas sobre as atividades 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 serviços, dadas às devidas orientações, formas e possibilidades de acesso;
•

Plano de ação Individual e/ou Familiar: serão elaborados planos de ação resultantes das reuniões

psicossociais, buscando, juntamente com os usuários e suas famílias, levantar demandas e possibilidades, sejam
para superação das vulnerabilidades ou para ampliação do acesso às políticas públicas.
•

Acompanhamento sociofamiliar e psicossocial: serão executadas orientações a partir das necessidades

levantadas e ainda serão realizadas reuniões psicossociais, ambas objetivando o aprimoramento do trabalho social
com famílias;
•

Perfil Socioeconômico: será realizado a partir das informações obtidas junto à família e contexto social na

qual está inserida, servindo como facilitador no processo de intervenção;
•

Desenvolvimento do Convívio Familiar, Grupai e Social: serão realizadas atividades em grupos, que

proporcionem a fala e a escuta, o exercício de valores e princípios, a troca de experiências.

3.9- RECURSOS HUMANOS: A EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA O ATENDIMENTO DE 30 PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS, SERÁ
COMPOSTA POR:
Equipe contratada pelo projeto:
01 — Assistente social — 30 horas semanais (conforme determina o edital como mínimo de horas)
01 — Psicóloga — 20 horas semanais
01 — Psicóloga — 28 horas semanais
Equipe contrapartida APAE:
01 — Assistente financeira — 40 horas semanais
01 — Coordenadora de projetos — 24 horas semanais
01 — Coordenadora de equipe - 40 horas semanais
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4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro,
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter:
OBS: As atividades ou Programas a serem executadas pela OSC citadas no termo de Referência estão
distribuídos entre as metas e produtos abaixo.

_

METAS

PRODUTO/SERVIÇO
(POR 11 MESES)

RESULTADO

1 Prestar atendimento familiar e
ou/ individual a 30 usuários com
deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências,
realizando encaminhamentos na
rede de serviços;

• Prestar em média3 30 atendimentos
mensais4 e 300 anuais pelo Serviço
Social;
• Prestar em média 50 atendimentos
mensais e 500 anuais pela
Psicologia;
• Realizar reuniões psicossociais com
usuários e familiares conforme
demanda;
• Realizar em média 10 visitas
domiciliares no mês;
• Realizar 8 reuniões intersetoriais no
ano conforme demanda da rede e
dos usuários5;
• Realizar estudos de caso dos
usuários inseridos no serviço;
• Realizar 02 reuniões de equipe
interdisciplinar no mês;

• 800 atendimentos individuais,
familiares
e/ou
reuniões
socioassistenciais realizados
no ano;
• 100 visitas domiciliares no
ano;
• 30
usuários(as)
sendo
acompanhados
e
tendo
garantidos
direitos
que
otimizem
o
seu
desenvolvimento e qualidade
de vida;
• Famílias e usuários tendo
seus direitos assistidos em
suas necessidades.
• Promover a oportunidade de
acesso
ao
mercado
de
trabalho
à
pessoa
com
deficiência;
• Promover a inclusão digital;
• Assegurar
atendimentos
seguros seguindo todas as
regras sanitárias;

2. Realizar
com
grupos
usuário(as)
com
deficiência
intelectual associada ou não a
outras
deficiências
e
suas
famílias;

• Realizar em média 4 grupos
mensais com usuários da instituição
(on-line ou presencial);
• Realizar 6 grupos anuais com
familiares
dos
usuários
da
instituição;

• 35 grupos de usuários anuais;
• 06 grupos de familiares
anuais;
• Promover a discussão dos
direitos da pessoa com
deficiência;
• Buscar
a
garantia
e
efetividade dos direitos da
pessoa com deficiência;
• 75% da participação das/os
usuários nas oficinas no ano;
• Promover
a
inclusão
e
participação dos usuários nas
instâncias de controle social;
• Sensibilizar as famílias quanto
a capacidade e potencialidade
dos usuários, principalmente
os que têm potencial para o
mercado de trabalho ou para
atividades laborativas;
• 75% de participação das

A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2022 a meta será considerada em seu valor total.
4 Atendimentos mensais: dividem-se em atendimentos individuais, contatos telefônicos, encaminhamentos, relatórios sociais.
5 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser recíproca.
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famílias e usuários nos grupos
ofertados no ano;
• Promover a inclusão digital;
• Assegurar
atendimentos
seguros seguindo todas as
regras sanitárias;
3. Realizar acompanhamento dos • Realizar
visitas
a
empresas
usuários com deficiência intelectual
empregadoras da PCD, conforme
associada ou não a outras
demanda;
deficiências que estão em processo • Acompanhar os usuários em
de inserção no mercado de
entrevistas e reuniões conforme
trabalho, através de reuniões,
demanda;
sensibilizações, encaminhamentos
e suporte às empresas contratantes
e parceiras;

• Capacitar
as
empresas
contratantes com temas
relacionados a inclusão e
acessibilidade da pessoa com
deficiência;
• Promover a oportunidade de
acesso ao mercado de
trabalho à pessoa com
deficiência;

4. Realizar ações de informação, • Realizar
10
ações
anuais • Sensibilizar a comunidade
comunicação e defesa de direitos
relacionado a defesa e garantia de
sobre a questão da
relacionados a pessoa com
direitos da pessoa com deficiência
deficiência;
deficiência;
em geral;
• Trabalhar aspectos da de
prevenção de deficiências,
buscando a efetividade das
políticas sociais;
• 100% da participação;
Metodologia:
META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços
Conforme exposto acima o atendimento familiar e/ou individual aos usuários com deficiência intelectual
ocorrem através de diversas ações. Assim dividem-se entre, atendimentos individuais para acolhimento de
demandas e encaminhamentos, reuniões psicossociais com familiares e usuários(as) com objetivo de conhecer os
contextos e/ou buscar junto ao núcleo familiar possibilidades para superação de demandas que se apresentem,
contatos telefônicos para articulação com a rede de serviços, atendimento familiar para demandas emergenciais,
reuniões intersetoriais buscando articular junto a rede possibilidades de intervenção nos casos de demandas de
difícil superação e visitas domiciliares utilizadas enquanto instrumento de intervenção com objetivo de
compreender melhor os contextos visando a melhora das condições de vida da pessoa com deficiência.
Os atendimentos individuais seguirão uma agenda semanal feita pela profissional, com algumas exceções
as demandas emergenciais que surgem no cotidiano, buscando uma atuação mais focada na demanda individual
dos usuários e suas famílias. Já os atendimentos familiares estão voltados a demandas mais emergenciais ou
específicas.
As visitas domiciliares ocorrerão uma vez por semana, quando houver disponibilidade de veículo para tal
finalidade, considerando que a APAE possui somente um veículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponíveis.
As reuniões de equipe interdisciplinar ocorrerão uma vez por semana, participam assistente social,
psicólogas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e coordenação.
Serão realizados estudos de caso dos usuários e usuárias inseridos no serviço, nestes estudos são
discutidas estratégias de atendimento, dificuldades e ganhos do acompanhamento.
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 vulnerabilidades dos usuários e suas famílias. De maneira geral o Serviço Social, por meio
da atuação interdisciplinar, desenvolve atividades sócio educativas, visando à 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 voltados para o desenvolvimento da
cidadania, sistemas de benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social na APAE vem 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 vem 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
coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no
âmbito social, buscando um olhar critico da realidade social. De maneira geral, a Psicologia desenvolve 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
voltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do psicólogo na APAE vem 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 vem contribuir com a
construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
META 2: Realizar grupos com usuário(as) com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências e suas famílias;
Os grupos/oficinas com usuários estão materializados no grupo: Papo de Trabalho
O grupo PAPO DE TRABALHO, ocorre semanalmente e tem como público alvo os usuários que estão no
programa Mundo do Trabalho da APAE. O grupo visa fortalecer os usuários e usuárias que possuem vontade e
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que para inserção há uma gama de elementos,
cognitivos e comportamentais que necessitam ser melhor aprofundados antes do ingresso desses sujeitos no
espaço laborativo.
Os grupo e oficinas com familiares estão materializados no grupo: Papo de Família
O grupo/oficina ocorre pelo menos uma vez por mês e tem como publico alvo familiares dos usuários que
estão inseridos nos atendimentos da APAE. O grupo visa trabalhar diversas temáticas, bem como possui função
de fortalecimento de vínculos e troca de experiências entre as famílias.
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 reuniões,
sensibilizações, encaminhamentos e suporte às empresas contratantes e parceiras;
As pessoas com deficiência têm sofrido ao longo da história 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 indivíduo, bem como aumento da miséria,
preconceito e criminalidade para a sociedade em geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, torna-se particularmente
preocupante quando relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais
de tal situação, complicadores peculiares advindos, principalmente, da falta de preparo, tanto da própria 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, visual, auditiva
ou múltipla, agrava-se na região do Vale do ltajaí, pois verifica-se:
Baixa capacitação profissional da pessoa com deficiência;
•
Falta de acesso à informação por parte da pessoa com deficiência;
•
Falta de acesso á informação por parte das empresas;
•
Dificuldades de comunicação;
•
Desrespeito às leis sancionadas acerca do tema.
•
Pensando nisso a APAE, buscando efetivar seus objetivos estatutários, vem 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 e/ou 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 familiares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar ações de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência
A APAE anualmente executa diversas atividades e eventos que envolvem a comunidade local e regional,
buscando dar visibilidade a causa da deficiência bem como atuar na prevenção destas.
Desta forma, ocorrerão no decorrer do ano ações voltadas à informação, comunicação e defesa de direitos
da Pessoa com deficiência, estas ações poderão ser executadas através de: panfletagens feitas pelos usuários nos
sinaleiros e nas ruas, ações da Semana nacional da Pessoa com Deficiência, apresentações culturais que
envolvam temas de defesa e garantia de direitos, ações de comunicação em Conselhos de Direitos, Palestras em
escolas ou Universidades, participações em congressos relacionados a pessoas com deficiência, ações em
parceria com governo municipal e com empresas.
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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:
4.1 - META

4.3- INDICADOR FÍSICO

4.2 - ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

UNIDADE

QUANTIDADE

4.4- DURAÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou
não a outras deficiências;
01/02/2022 31/12/2022
108
CARGA
Manter a contratação dos
ETAPA 1
horas
profissionais
HORÁRIA
profissionais que já atuam
PROFISSIONAL
no Programa: 01 psicóloga
(20h) e 01 assistente social
(30h) e 01 psicóloga (28h)
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;

ETAPA 2

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
serviço social;

ATENDIMENTO

300
atendimentos anuais
pelo Serviço Social;

01/02/2022 31/12/2022

ETAPA 3

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
psicologia;

ATENDIMENTO

500
atendimentos mensais
pela Psicologia;

01/02/2022 31/12/2022

REUNIÃO

Conforme demanda;

01/02/2022 31/12/2022

ATENDIMENTO

100
visitas domiciliares no
ano;

01/02/2022 31/12/2022

REUNIÃO

08
Reuniões anuais;

01/02/2022 31/12/2022

REUNIÃO

11
Reuniões de equipe

01/02/2022 31/12/2022

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

APAE / Balneário Camboriú
Realizar reuniões
psicossociais com usuários
e familiares;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar visitas domiciliares
aos usuários;
Residência do Usuário /
Balneário Camboriú
reuniões
Realizar
intersetoriais;
APAE / Balneário Camboriú

ETAPA 7

Realizar reuniões de equipe
interdisciplinar;

META 2: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e
suas famílias.
ETAPA 1

ETAPA 2

com

GRUPO

35
grupos anuais;

01/02/2022 31/12/2022

APAE / Balneário Camboriú
com
grupos
Realizar
familiares dos usuários;

GRUPO

06
grupos anuais;

01/02/2022 31/12/2022

Realizar
usuários;

grupos

APAE / Balneário Camboriú
META 3: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
_
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ETAPA 1

ETAPA 2

Realizar visitas a empresas
empregadoras da PCD;
APAE / Balneário Camboriú
Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

ATENDIMENTO /
VISITA

Conforme demanda;

01/02/2022 31/12/2022

ATENDIMENTO

Conforme demanda;

01/02/2022 31/12/2022

APAE / Balneário Camboriú
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência;
10 ações anuais; (on-line 01/02/2022 31/12/2022
AÇÃO
Realizar ações de
ou presencial);
ETAPA 1
prevenção, defesa e
garantia de direitos
relacionados à pessoa com
deficiência
APAE / Balneário Camboriú
5- PLANO DE APLICAÇÃO
5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Repasse mensal de recursos
financeiros

5.2-UNIDADE

5.3- QUANTIDADE
01 parcela de R$ 27.486,72
09 parcelas de R$ 11.983,60
01 parcela de R$ 16.460,88

Monetária

5.4- ATIVIDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PELA
OSC
(contrapartida e contrapartida financeira, se houver)

5.5 - UNIDADE

Grupos com usuários e famílias acompanhados

Grupos anuais

Atendimento individual (semanal) e familiar (mensal)

Atendimentos anuais

Ações Comunitárias

Atividades

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal)

Domicílios

Visita a empresas empregadoras da PCD

Visita conf. demanda

Reunião intersetorial

Reunião

Reunião de equipe APAE Interdisciplinar

Reunião

5.6 INDICADORES
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da
realidade local:
- Relatório de execução de atividades realizadas (atividades detalhadas no item 5.4), emitido através do prontuário
eletrônico do Sistema Único de Assistência Social do município- Sistema de Tecnologia- Precisa. Dito isto, fica
estabelecido o uso desse sistema como forma de monitoramento das metas.
- Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, quantitativos dos profissionais e/ou atividades (com
datas, ações e usuários).
Além da apresentação dos documentos acima, a OSC ficará obrigada a atender no mínimo os seguintes itens
conforme disposto pelo termo de referência:
75% dos usuários e familiares em participação de oficinas socioeducativas (mensal)
75% dos usuários e famílias em participação em grupos específicos (mensal)

j
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50% dos usuários recebendo visitas e atendimentos domiciliares/mês;
100% dos usuários e familiares recebendo atendimentos (mensal)
75% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários
mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único; (anual)
50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de
Referência de Assistência Social do território em que moram (anual)
100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da política de
assistência social do município. (semanal)

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

METAS 1,2, 3 E 4
Exercício 2022
METAS 1,2, 3 E 4
Exercício 2022

JAN

Sem repasse R$ 11.983,60
JUL

MAR

ABR

MAIO

JUN

R$ 11.983,60

R$ 11.983,60

R$ 11.983,60

R$ 11.983,60

SET

OUT

NOV

DEZ

R$ 11.983,60

R$ 11.983,60

R$ 16.460,88

R$ 27.486,72

FEV

AGO

R$ 11.983,60 R$ 11.983,60

6.2 -TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 151.800,00
6.3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social;
Função: 8 - Assistência Social; Subfunção: 244 - Assistência Comunitária; Programa: 1907— Balneário do Futuro
para as Pessoas; Ações: 2.124 — Formalização de Parcerias com OSCIPs — Proteção Social Básica; Despesa:
3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de recurso: 100000 - Recursos
Ordinários.

7— DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
7.1 — NOME COMPLETO

7.2 — CPF

Equipe Contrapartida
Carla Abs da Cruz Pretto
(contrapartida OSC)

7.4 — PROGRAMA
META / FUNÇÃO

Rua: 1.101, n° 431 — Edifício:
MARTIN Fierro — Apto: 404.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua: João Nestor Simas, n°60.
Lídia Duarte — Camboriú — SC

PSAPCD / Responsável
Técnica / METAS 1,2,3 E
4

Jerusa Bastos Linhares
(contrapartida
Pinheiro
OSC)
Vanessa Fiorini

019.916.619-11

009.254.999-35

Av. Do Bosque, 652 — Canoas
— Pontal do Paraná - PR

Ana Luiza Jorge
Jaccomini (contrapartida
OSC)
Noemi Nazari
(contrapartida OSC)

015.555.368-24

Ângela Maria de Camargo
dos Santos (contrapartida
OSC)
Equipe paga pelo projeto
Carla Patrícia A. Muniz

859.690.449-20

Rua Miguel Matte, n° 834 —
Apto 402 — Bloco F — Pioneiros
— Balneário Camboriú - SC
Rua 3.146, n° 70 — Ato: 402.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua Prefeito José Cesário
Pereira, n° 159 — Centro —
Camboriú/SC

Gerusa Lunardi

002.015.840-85

854.087.869-00

018.185.851-70

/

7.3 — ENDEREÇO

Rua: São Carlos Seara, 494 Apto 101 - Vila Operária - ltajaí
- SC
Rua Jorge Tzachel, 114— Apto

PSAPCD / Contratação e
Prestação de Contas /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Coordenação
de Projetos! METAS 1,2,3
E4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Coordenação /
METAS 1,2,3 E 4

PSAPCD / Psicóloga
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD

/

/

Assistente
12

Psicóloga a contratar

A CONTRATAR

303 — Bairro Fazenda — ltajai —
SC
A CONTRATAR

8.1-Receitas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura
de Balneário Camboriú

Social / METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Psicóloga
METAS 1,2,3 E 4

/

8.2-UNIDADE 8.3 - Valor Unitário 8.4 - TOTAL
R$ 151.800,00
01 parcela de
Monetária
R$ 27.486,72
09 parcelas de
R$ 11.983,60
01 parcela de
R$ 16.460,88

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 151.800,00

8.5-Despesas Previstas

8.6-UNIDADE 8.7-VALOR
UNITÁRIO

DESPESAS PROJETO PAGAS PELA CONCEDENTE
01 (um/a) assistente social (30 horas semanais)

Monetária

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

Monetária

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

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas
1,2, 3 e 4

Monetária

Gastos Administrativos estimados6:
" abaixo seque destacados com suas respectivas
previsões de custo por 11 meses;

Monetária

09 parcelas de
R$ 3.112,82
1 parcela de
R$ 4.762,82
1 parcela de
R$ 8.755,71
09 parcelas de
R$ 2.697,84
1 parcela de
R$ 4.093,47
1 parcela de
R$ 7.515,17
09 parcelas de
R$ 2.171,81
1 parcela de
R$ 3.272,81
1 parcela de
R$ 6.016,05
9 parcelas de
R$ 1.785,13
1 parcela de
R$ 2.116,78
1 parcela de
R$ 3.013,93
10 parcelas de
R$ 2.215,00
1 parcela de
R$ 2.185,86

8.8 - TOTAL

R$ 41.533,91

R$ 35.889,20

R$ 28.844,15

R$ 21.196,88

R$ 24.335,86

O lançamento dos gastos administrativos serão dentro do previsto da legislação pertinente aos repasses financeiros nas parcerias
público privado. Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei n°
13.204, de 2015) I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
(Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada
pela Lei n° 13.204, de 2015)
IV - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico,
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais

6
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Prestação de serviços de manutenção de informática;
Produtos para manutenção da piscina
Material de limpeza
Material de expediente
Internet
Telefone
Gás de cozinha
Alimentação (para 30 usuários)
Contador
Materiais elétricos e hidrossanitários necessários a
manutenção dos atendimentos;
Água
TOTAL DE DESPESAS CONCEDENTE

R$ 2.059,83
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$ 2.750,00
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
R$ 3.850,00
R$ 3.300,00
R$ 1.376,03
R$4.400,00
R$ 151.800,00

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 151.800,00

9-OBSERVAÇÕES GERAIS

10— DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
a) Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são
membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei
13.019/14)
b) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei
13.019/2014.
c) A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as
vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
d) A organização não tem dívidas com o Poder Público;
e) 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 vedações legais;
f) 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;
g) 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;
h) A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela
concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
i) 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 às
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
j) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins
de convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.
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11 -APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú — SC,

de

de

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor do Termo de Colaboração
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Conta de

Celesc Distribuicao S.A
Av itamarati, 160- - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Energia Elétrica

EMISSÃO: 15/10/2021 APRES.: 19/10/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.101.464.313- FAT-01-20217800019640-67

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CONSUMIDORA

CPJ 76.698.380/0001-41
R 1926, 1260

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCI
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B
Tipo de Tarifa: Convencional
DADOS DA MEDIÇÃO
Equipamento:
Unidade de medida:
Origem da leitura atual:
Data da leitura anterior:
Data da leitura atual:
Data da próxima leitura:
Número de dias faturados:
Leitura atual:
Leitura anterior:
Constante de faturamento:
Consumo medido no mês:
Consumo faturado no mês:
Fator de potência:

01/11/2021

20417510

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

RG 3370925
kWh
LIDA
13/09/2021
13/10/2021
11/11/2021
30
89452
83866
1,00
5586
5586
0,95

REF.: '02021

VENCIMENTO
CONSUMO TOTAL FATURADO

5.586 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
VALOR ATÉ O VENCIMENTO

0800 048 0120 _ .R$- 1

Dados do Faturamento
Consumo
Cons Tp Band Verm.P2
Subtotal (R$)

—

Faturado Tarifa (R$)
5.586 0,735772

Valor (R$)
4.110,02
1.096,53
5.206,55

Lançamentos e Serviços
Cosip
Subtotal (R$)

14,90
14,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh
05t2020 Nov/2020 Dei/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Ma/2021 Jun/2021 1u1/2021 A9o/2021 0e1/2021

1812 2071 2789 2402 2800 4377 6249 5727 5919 6642 4032 6117
Mensagens:
Bandeira Escassez Hidrica

conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica
para os consumidores de baixa renda).

Composição do P aço em R$ (Art. 31, Res. 166/05):
DISTRIBUICAO ENC. SETORIAIS
ENERGIA
TRANSMISSAO
600,48

507,51

2.446,83

211,48

TRIBUTOS

Soma Demonstr.

1.440,25

5.206,55

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/021 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM
BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.
INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS
TRIBUTOS

BASE DE CALCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

ICMS

R$

5.206,55

25,00000% R$

1.301,63

COFINS

R$

3.904,91

2,92000% R$

114,02

PIS

R$

3.904,91

0,63000% R$

24,60

R$

RESERVADO AO FISCO

R$

PERÍODO FISCAL:

15/10/2021

45EE.9171.D8AD.E4E7.D411.8BD2.5FEF.494D
Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
CEDENTE
CELESC AD CEN
DATA DOCUMENTO
15/10/2021

SACADO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NÚMERO REFERENCIA
DATA PROCESSAMENTO
FAT-01-20217800019640-67
15/10/2021

EMPRESA

UNIDADE CONSUMID ORA
20417510

ETAPA/LIVRO
08/017962
REFERENCIA
10/2021

VENCIMENTO
01/11/2021
VALOR COBRADO (R$)
5.221,45

836900000529 214501620006 001010202172 800019640674

1 III II 0 11111 III 1 O III 111H O MI111 .IIIIIIH 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

NEARÉO
BORIU
•

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO
O Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú, conforme seu regimento de inscrições APROVA a inscrição da
entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais, inscrita no CNPJ:76.698.380/0001-41, com sede em BALNEÁRIO
CAMBORIÚ na modalidade: Entidade socioassistencial e seus respectivos serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais.
Sob o número de INSCRIÇÃO N° 001
Validade: 30/0412022.

• Douglas Schwolk Foltan Ayres de Aguirre
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
CMAS

C-ENS
02o02Ô
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

PORTARIA N°280, DE 06 DE DF7PMBRO DE 2019
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e com
fundamento na Portaria MDS n° 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os
fundamentos constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados;
Resolve:
Art. 1° Deferir as renovações de certificação de entidade beneficente de assistência social das
seguintes entidades por atenderem os requisitos legais constantes na Lei n° 12.101/2009,
dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF, n° do processo, número do parecer
técnico e período de validade de certificação:
1. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPECÓ,
82.804.733/0001-43, CHAPECO/SC, 71000.037338/2009-10, 55023/2019, de
15/08/2009 a 14/08/2014.
2. ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIOPALATAIS DE SOROCABA E REGIAO AFISSORE, 60.110.863/0001-43, SOROCABA/SP, 71000.139175/2014-68, 39775/2019,
de 22/12/2014 a 21/12/2017.
-UVA/SP,
3. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, 45.485.737/0001-80, KM
71000.065780/2017-38, 52484/2019, de 04/04/2018 a 03/04/2021.
Art. 2° Deferir as renovações de certificação de entidade beneficente de assistência social,
protocolada no Portal de Serviços da Cidadania Digital instituído pela Portaria n°2.690/2018,
publicada no D.O.0 de 31/12/2018, por atender os requisitos legais constantes na Lei n°
12.101/2009, dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF, e n° do protocolo eletrônico
da seguinte entidade e período de validade de certificação:
1. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 37.541.513/0001-10,
CHAPADÃO DO SUL/MS, 235874.0004478/2019 de 28/01/2020 a 27/01/2023.
2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SABINOPOLIS,
04.503.677/0001-01, SABINC5POLISIMG, 235874.0004488/2019 de 23/01/2020 a
22/01/2025.
3. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE FOZ DO IGUAÇU -PR,
75.426.148/0001-91, FOZ DO IGUAÇU/PR, 235874.0007178/2019 de 28/08/2020 a
27/08/2025.
MOJI MIRIM/SP,
67.169.029/0001-72,
4. ASSOCIAÇÃO ALMA MATER,
235874.0003527/2019 de 30/03/2020 a 29/03/2023.
5. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 00.102.575/0001-15,
ABADIA DOS DOURADOS/MG, 235874.0004518/2019 de 28/05/2020 a 27/05/2025.

6 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOUTOR CAMARGO
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27 ASSOCIAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR DE PILAR DO SUL - ASSOBEM
KANGURU, 03.813.096/0001-03, PILAR DO SUUSP, 235874.0004809/2019 de
05/12/2019 a 04/12/2024.
28. LAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPUIUNA, 41.777.731/0001-25, IPUIUNA/MG,
235874.0004805/2019 de 19/12/2019 a 18/12/2024.
29. APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 27.192.707/0001-01
CACHOEIRO DE frAPEMIRIWES, 235874.0004791/2019 de 01/01/2020 a 31/12/2022.
30. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO, 67.168.724/0001-10,
CONCHAL/SP, 235874.0005749/2019 de 24/11/2019 a 23/11/2022.
31. ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE MS, 15.413.222/0001-03, CAMPO
GRANDE/MS, 235874.0002259/2019 de 13/12/2019 a 12/12/2022.
32. CONGREGAÇÃO DAS IRMAS URSULINAS DA SAGRADA FAMÍLIA, 44.293.645/000135, MOGI DAS CRUZES/SP, 235874.0004032/2019 de 05/12/2019 a 04/12/2024.
33. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPUTANGA,
24.988.529/0001-23, ARAPUTANGA/MT, 235874.0003984/2019 de 31/10/2019 a
30/10/2024.
34. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AURIFLAMA,
49.965.742/0001-40, AURIFLAMA/SP, 235874.0004075/2019 de 13/06/2020 a
12/06/2025.
35. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 01.953.619/0001-83,
BARRA DO BUGRES/MT, 235874.0001297/2019 de 06/04/2019 a 05/04/2022.
36. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULÍNIA,
54.678.594/0001-13, PAULNIA/SP, 235874.0004142/2019 de 30/06/2019 a 29/06/2022.
37. ASS. DE AMPARO A CRIANCA EADOLECENTE DE SANTA ALBERTINA,
71.748.008/0001-89, SANTA ALBERTINA/SP, 235874.0005805/2019 de 18/07/2020 a
17/07/2025.
38. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS V REDONDA,
32.515.298/0001-69, VOLTA REDONDA/RJ, 235874.0005799/2019 de 10/08/2020 a
09/08/2023.
39. ORATÓRIO SÃO LUIZ, 44.215.002/0001-73, ARARAS/SP, 235874.0004977/2019 de
25/11/2019 a 24/11/2024.
40. ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA - VAMOS COLORIR A VIDA,
08.845.381/0001-11, SOROCABA/SP, 235874.0005824/2019 de 01/09/2019 a
31/08/2024.
41. OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE, 50.448.349/0001-69, SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS/SP, 235874.0005873/2019 de 16/12/2019 a 15/12/2024.
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 76.698.380/0001-41,
BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, 235874.0004999/2019 de 24/03/2020 a 23/03/2023.
43. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FTAQUIRAUMS,
08.720.628/0001-73, rTAQUIRAUMS, 235874.0004980/2019 de 31/10/2019 a
30/10/2024.
44. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 20.637.666/0001-62,
BURMS/MG, 235874.0005919/2019 de 10/11/2019 a 09/11/2022.
45. SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, 31.795.321/0001-53,
VITÓRIA/ES, 235874.0002319/2019 de 31/10/2019 a 30/10/2022.
46. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO MARIANO DIAS, 49.074.222/0001-48,
VOTUPORANGA/SP, 235874.0003223/2019 de 01/12/2019 a 30/1 1/2024.
47. ASSOCIAÇÃO

BENEFICENTE DA BOA AMIZADE, 68.006.238/0001-68,
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Assembleia Geral Ordinária - 26/11/2019
\„,

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva, Cons i
de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Balneário Camboriú. Aos vinte
e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às catorze horas, na
sede da APAE, situada na rua hum mil novecentos e vinte e seis, número hum
mil duzentos e sessenta, no Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa
Catarina, com a presença dos associados especiais e contribuintes, conforme
registro no livro próprio de assinaturas, conforme Edital de Convocação.:---73,,
publicado no jornal Página 3, e afixado em lugares públicos, no dia vinte e quat c;
de outubro do ano corrente. Foram eleitos para condução da Assembleia Geral
Ordinária o Presidente e o Secretário, respectivamente Sra. Valceni fvtaf"
Claudino Vieira dos Santos e Sra. Edla Aparecida da Costa Sens. Foi instai
a Assembleia pela Presidente Sra. Valceni. A secretária iniciou lendo o Edital
convocação, após apresentou o relatório de atividades referente à gestão dois;:----Ç ?
cr
mil e dezessete á dois mil e dezenove. A Secretária convidou o contador da -"ã
APAE Sr. João Francisco de França para apresentar o balanço parcial fechado
5
no dia trinta e um de outubro do ano de dois mil e dezenove. Após a 5
apresentação do relatório de atividades e das contas os mesmos foram t: i
aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária. Passando ao
seguinte item do edital de convocação foi realizada a Eleição da Diretoria
,
Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício do
mandato no período de 02/01/2020 a 31/12/2022. Considerando a inscrição de 'g 0.
Eg
chapa única, foi a mesma eleita por aclamação ficando constituída dos seguintes
„
,„ , „ g
membros: Presidente Sra. Margid Rinnert Buckstegge, brasileira, casada, KM;
empresária hoteleira, residente na rua 2450 n° 300, centro, Balneário RI; i ã
7:
Camboriú/SC, RG 307.074 inscrita no CPF sob o número 418.432.749.49, Vice rjt2 ;1
5g
r
1:73
e
Presidente: Sra. Denise Payerl Basso, brasileira, casada, empresária, residente°
O ã. 0
.0
na rua: 1500 n° 900 Apto 107- Centro- Balneário Camboriú-SC,RG 1.330.190
inscrita no CPF sob o número 448.609.609-63, 1° Diretor Secretário: Sra. Valceni'' •
Maria Claudino Vieira dos Santos, brasileira, casada, empresária, residente na
Av. José Medeiros Vieira, 2470, Praia Brava, Itajai/SC, RG 878.621-6 inscrita
no CPF sob o número 414.894.549-34, 2° Diretor Secretário: Sr. Mário Lucio
Borges de Souza, brasileiro, solteiro, profissão: Funcionário Público, residente
na rua 2970, n° 632-centro,Balneário Camboriú-SC,RG 6.261,831 inscrito no
CPF sob o número 519.322,619-15, ia Diretora Financeira: Sra. Edla Aparecida
da Costa Sens, brasileira, casada, empresária, residente na rua 1800 N°
116,ceniro, Balneário Camboriú-SC, RG 120.0194 inscrita no CPF sob o número
501.363.219-68, 2a Diretora Financeira: Sra. Cleusa Terezinha Brites Carvalho,
brasileira, casada, corretora de imóveis, residente na rua Peru n° 719, Bairro
das Nações, Balneário Camboriú/SC, RG 5.109.977 inscrita no CPF sob o
número 004.060.439-06, Diretor de Patrimônio: Roberto Pereira Graupner,
brasileiro, Casado, Microempresário, residente da rua 1500, n° 451, Edifício
Milão ,centro ,Balneário Camboriú-SC, RG 0224530 inscrito no CPF sob o
número 022.164.692-20,Diretora Social: Sra. Lourdes Gomes Minella, brasileira,
viúva, aposentada, residente na Avenida Atlântica n° 5100, centro, Balneário
Camboriú/SC,RG 336751-7 inscrita no CPF sob o número 747.036.419-68,
Conselho de Administração: Sra. Eliane Babinski, brasileira, Casada,
Comerciante, residente na Avenida das Gaivotas, n° 200, Ariribá, Balneário

Camboriú-SC, RG 2425855-5 inscrita no CPF sob o número 794.253.059-00,
Sra. Edelgard Cachei, brasileira, casada, do lar, residente na Av. Alvin Bóer n°
360, centro, Balneário Camboriú/SC,RG 579.749-7 inscrita no CPF
número 292.928.409-91, Sr. Gelso Ramos, brasileiro, casado, aposent.àc i ---'-c:i2,:
residente na Av. Central , n° 362, centro, Balneário Camboriú-SC , RG 227.858
inscrito no CPF sob o número 182.860.039-34, Sr. João Kleine Buckstegge ,
brasileiro, casado, empresário hoteleiro, residente na rua 2450 n° 300, centro --;----F)-4
Balneário Camboriú/SC, RG 193062-1 inscrito no CPF sob o núm9i4s.-60 9
fr
o -9,
309.064.589-00, Sr. Jorge Otávio Cachei, brasileiro, casado, Engenheiro ç
2.1-•
,---,.
residente na rua Alvin Bauer n° 360, centro, Balneário Camboriú/SC, RG 745. Pr,..li:.....à
.C7'
inscrito no CPF sob o número 000.205.590-20, Sra. Ilza Souza, brasile 4):
casada, Manicure, residente na ruja Morro das Pedras Brancas, n° 169, NoV : '
3.
Esperança, Balneário Camboriú-SC, RG 8.839.534-4 inscrita no CPF sob c
,
:
:
número 057.897.119-44, Sra. Marli Salete Ramos, brasileira, casada .',..E-3...,,t1
aposentada, residente na Av. Central n° 362, centro, Balneário Camboriú-SCg
5
3
ull
RG 702.680 inscrita no CPF n°655.999.939-49, Sra. Rosane Teresinha Jahnkd 1i ..
: 13
brasileira, divorciada, empresária, residente na Avenida Atlânticd
i --=
n°1100,centro,Balneário Camboriú/SC,RG 186.382 inscrita no CPF sob (Ni
número 383.090.769-91, Sra. Sônia Maria Eble Cavichiolli , brasileira, casada g,
-.114
professora aposentada, residente na rua 1101, n°431 ,centro, Balneáridji':'..
.5
-."
Camboriú/SC, RG 1.201.415 inscrita no CPF sob o número 426.153.729-04, Sra4?
1, tt .
Silvania da Conceição Picchetti Bertolini, brasileira, casada, designer de jóias !$ ._' "..-• --;
1
- 0.
residente na rua 1111,n° 215, centro, Balneário Camboriú-SC, RG 1382175:1 h'
inscrita no CPF sob o número 052,312,458-95, Sra. Suzana da Aparecida SoumJiii; : ,i
-2
de Matos, brasileira, casada, do lar, residente na rua Morro das Pedras Brancas&V iici:gig
117.1 irst
n° 169, Nova Esperança, Balneário Camboriú-SC, RG 5.271.192-7 inscrita nig.
CPF sob o número 046.949.389-59,Sr. Wilson Vieira dos Santos Filho, brasileird
I líIli:
casado, Tabelião, residente na rua Av. José Medeiros Vieira, 2470,Praia Brava4;
LaligUr;
Itajai/SC, RG 305.782 inscrito no CPF sob o número 380.379.399.87, Conselh
HaiRá.T,.%
Fiscal: Sra. Judite Haake, brasileira, casada, costureira, residente na rua Angice
n°137 , Tabuleiro, Camboriú-SC, RG 1.208.515-4 inscrita no CPF sob o número
602.351.879-68, Sra. Marilda Teresinha Costa Walesko, brasileira, viúva, do lar,
residente na rua Líbia n° 55, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, RG
4.519.872-1 inscrita no CPF sob o número 065.301.209-80, Sra. Tereza
Cardozo, brasileira, solteira, residente na rua Dom Sebastião n° 235, Vila real,
Balneário Camboriú/SC, RG 651.281-0 inscrita no CPF sob o número
294.295.799.91, Conselho Fiscal Suplente: Sra. Rosalva Knabben de Oliveira,
brasileira, viúva, professora aposentada, residente na rua 3750 n° 39, centro,
Balneário Camboriú/SC, RG 754.628-9 inscrita no CPF sob o número
474.328.021-49, Sra. Ana Paula Balvedi, brasileira, solteira, Administradora,
residente na rua João Francisco dos Santos, n° 20, Pioneiros, Balneário
Camboriú-SC, RG 5.046.478 inscrita no CPF sob o número 503.515.161-15, Sra.
Yvone Garrozi Silva, brasileira, viúva, professora aposentada, residente na rua
Mascarenhas Passos n° 28, centro, Itajaí, SC, RG 128.088 inscrita no CPF sob
o número 522.730.169-72, Presidente de Honra: Sra. Isabela Sava Bueno,
brasileira, viúva, professora e corretora de imóveis aposentada, residente na rua
511 n° 14, centro, Balneário Camboriú, RG 161.097, inscrita no CPF sob o
número 419.806.979-49, Autodefensoria: Camila Walesko , brasileira, residente
na rua Líbia n° 55, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, RG 4.519.8705 inscrita no CPF sob o número 038.664.059-95, Manoel Bonson dos Santos,

-,..,.;

1

\„vra;:1
49

brasileiro, residente 904 n° 927 ,centro, Balneário Camboriú/SC,RG 1 .t37.811
inscrito no CPF sob o número 939.605.739-87, A Diretoria da APAE de B neário
Camboriú, eleita por aclamação na Assembleia Geral Ordinária toma po ewtr)203,5-11,20
1° primeiro dia útil do mês de janeiro de dois mil e vinte, em cumprimento-"
disposto no art. 60 do Estatuto da APAE. Nada mais havendo a tratar, foi dada
por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, cuja Ata foi lavrada por mim Edla
Aparecida da Costa Sens e vai assinada também pelo Presidente da
Assembleia.
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoriagapaebalneariocamboriu.orq.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, ri° 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

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 e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações
previstas no Art. 39 da Lei n°13.019/14. Nesse sentido, a citada entidade:

• Está 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 Fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau.
• Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no Art. 39, caput, inciso IV, alíneas "a" a "c", da Lei n°
13.019/14;
•

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 temporária 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 irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos; e

•

• Não tem entre seus dirigentes, pessoas 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 III do Art. 12 da Lei n° 8.429,
de 02 de junho de 1992.

Balneário Camboriú/SC, 27 de outubro de 2021

Margid Rinnert Buckstegge
Presidente da APAE

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORICI

APAE

escola(&apaebalneariocamboriu.oro.br
diretoriagapaebalneanocamboriu.org.br

vvwvv.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106

Rua: 1926, n° 1260 — Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

ANEXO III

DECLARAÇÃO RELAÇÃO 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, §5°, da Lei n° 13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo
que ocupa.

Carteira de
identidade, órgão
expedidor e CPF.

Presidente: Margid Rinnert RG: 4/C 307.074
Buckstegge
SSP/SC
CPF:
418.432.749-49

Endereço residencial, telefone e
e-mail.

Rua: 2450, n° 300 — Centro —
Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638 / 9 96185848
Email:
margidkleine@hotmail.com

Vice — Presidente: Denise
Payerl Basso

RG: 1.330.195
SSP/SC
CPF:
448.609.609-63

Rua: 902, n°396 — Apto 1401 —
Centro — Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594

Fone: 3363-5661 /9 9609-1345

1° Diretor Secretário:
Valceni Maria Claudino
Vieira dos Santos

RG: 848.621-6
SSP/SC
CPF:
414.894.549-34

Rua: Peculiano, n°46 — Praia
Brava — Itajaí/SC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-3808 / 9 99631930
Email:pousadaapousadadabrava
.com.br

2° Diretor Secretário:
Mário Lúcio Borges de
Souza

RG: 6.261.831
SSP/SC
CPF:
519.322.619-15

Rua: 2.970, n° 632 — Centro —
Balneário Camboriú/SC
CEP: 88330-000
Fone: (47) 9 9621-4737
Email: mlsouza2208agmail.com

1° Diretor Financeiro:
Edla Aparecida da Costa
Sens

RG: 120.0194
SSP/SC
CPF:
501.363.219-68

Rua: 1800, n° 116 — Centro —
Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-508
Fone: 9 9966-4608 / (47) 33670285
Email:
oticaguipresentesgmail.com

2° Diretor Financeiro:
Cleusa Terezinha Brites
Carvalho

RG: 5.109.977
SSP/SC
CPF:
004.060.439-06

Rua: Peru, n° 719 — Bairro das
Nações — Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3367-7449
Email: nicolibc@terra.com.br

Diretor de Patrimônio:
Roberto Pereira Graupner

RG: 0224530
SSP/AM

Rua: 1500, n° 451 — Apto 202 —
Edifício Milão
CEP: 88330-524
Fone: (47) 9 9125-6000
Email: robertoacopycolor.com.br

Diretor Social:
Lourdes Gomes Minella

RG: 336751-7
SSP/SC
CPF:
747.036.419-68

Rua: Av. Atlântica, n° 5100 —
Centro — Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-033
Fone: (47) 3361-1340 / 9 99123037
Email:
lourdes.minellaagmail.com

Conselho de
Administração: Eliane
Babinski

RG: 2425855-5
SSP/SC
CPF:
794.253.059-00

Rua: Avenida das Gaivotas, n°
200 — Ariribá — Balneário
Camboriú
CEP: 88338-450
Fone: (47) 9 9983-6198
Email: elibabinskiayahoo.com.br

Conselho de
Administração: Edelgard
Cachei

RG: 579.749-7
SSP/SC
CPF:
292.928.409-91

Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro
— Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795

Conselho de
Administração: Gelso
Ramos

RG: 227.858
SSP/SC
CEP:
182.860.039-34

Rua: Av. Central, n° 362 — Centro
— Balneário Camboriú
CEP: 88330-668
Fone: (49) 9 9989-0533
Email: ramosmrjpagmail.com

Conselho de
Administração: João
Kleine Buckstegge

RG: 193062-1
SSP/SC
CPF:
309.064.589-00

Rua: 2450, n° 300— Centro —
Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638
Email: jkbucksteggeagamil.com

Conselho de
Administração: Jorge
Otávio Cachei

RG: 4/R 745.232
SSP/SC
CPF:
000.205.590-20

Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro
— Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795

Conselho de
Administração: Ilza Souza

RG: 8.839.534-4
SSP/PR
CPF:
057.897.119-44

Rua: Morro das Pedras Brancas,
n° 169 — Nova Esperança —
Balneário Camboriú
CEP: 88336050
Fone: (47) 9 9644-1069
Email: ilzasouzaaz12agmail.com

Conselho de
Administração: Marli
Salete Ramos

RG: 702.680
SSP/SC
CPF:
655.999.939-49

Rua: Av. Central, n° 362 — Centro
— Balneário Camboriú
CEP: 88330-668
Fone: (49) 9 9981-0112
Email: marlisramosgmail.com

Conselho de
Administração: Rosane
Teresinha JahnkeVailatti

RG: 186.382
SSP/SC
CPF:
383.090.769-91

Rua: Av. Atlântica, n° 1100 —
Apto 1301 — Centro — Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-009
Fone: 9 9919-7831

Email:
rosane@rosanelions.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 —Apto 603 —
Centro — Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-452
Fone: (47) 99654-8819
Email:
cavichiolisoniaayahoo.com.br

Conselho de
Administração: Silvania da
Conceição Picchetti
Bertolini

RG: 13821753
SSP/MG
CPF:
052.312.458-95

Rua: 1111, n° 215 — Apto 2702 —
Edifício Imperial Tower — Centro
— Balneário Camboriú.
CEP: 88330780
Fone: (47) 9 9240-8040
Email:
silvania.picchetti@gmail.com

Conselho de
Administração: Suzana da
Aparecida Souza de
Matos

RG: 5.271.192-7
SSP/SC
CPF:
046.949.389-59

Rua: Morro das Pedras Brancas,
n° 220 — Nova Esperança —
Balneário Camboriú.
CEP: 88336050
Fone: (47) 9 9709.389-59

Conselho de
Administração: Wilson
Vieira dos Santos Filho

RG: 305.782
SSP/SC
CPF:
380.379.399-87

Rua: Peculiano, n° 46 — Praia
Brava — Itajaí/SC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-0280
Email:
ws2@tabelionatosantos.com.br

Conselho Fiscal: Judite
Haake

RG: 1.208.515-4
SSP/SC

Rua: Angico — Tabuleiro —
Camboriú/SC.
CEP: 88348-086
Fone: 99119-2301
Email: iuditehaake2aqmail.com

CPF:
602.351.879-68
Conselho Fiscal: Marilda
Teresinha Costa Walesko

RG: 4.519.872-1
SSP/SC
CPF:
065.301.209-1

Rua: Líbia, n° 55 — Apto 01 —
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88338-230
Fone: (47) 3341-1451

Conselho Fiscal: Tereza
Cardozo

RG: 651.281-0
SSP/SC

Rua: Dom Sebastião, n° 235 —
Villa Real — Balneário
Camboriú/SC.

CPF:
294.295.799-91

CEP: 88330-040
Fone: (47) 3368-8414

Conselho Fiscal Suplente:
Ana Paula Balvedi

RG: 5.046.478
SSP/SC
CPF:
503.515.161-15

Rua: João Francisco dos Santos,
n° 20 — Apto 103 — Pioneiros.
CEP: 88331-125
Fone: (47) 98448-4181
Email: anatosc@hotmail.com

Conselho Fiscal Suplente:
Yvone Garrozi Silva

RG: 4/R 128.088
SSP/SC

Rua: Mascarenhas Passos, n° 28
— Centro — Itajai/SC.
CEP: 88301-570
Fone: (47) 3344-0496 / 9 99874496

CPF:
522.730.169-72
Presidente de Honra:
lsabela Sava Bueno

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@apaebalneariocamboriú
.org.br

Autodefensora: Camila
Walesko

RG: 4.519.870-5
SSP/SC
CPF:
038.664.059-95

Rua: Líbia, n° 55 — Apto 01 —
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88338-230

Autodefensor: Manoel
Bonson dos Santos

RG: 1.207.811
SSP/SC
CPF:
939.605.739-87

Rua: 904, n° 927 — Centro —
Balneário Camboriú.

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
especifica e na lei de diretrizes orçamentárias; Não serão remunerados, a
qualquer titulo, 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 (SC), 27 de outubro de 2021.

Margid Rinnert Buckstegge
Presidente da APAE

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola(aapaebalneariocamboriu.ora.br
diretoria(Wapaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasilorg.br
(47) 3363-5106
Fone: (47) 3367-0636
Rua: 1926, n" 1260- Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

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° 001/2021 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 (SC), 27 de outubro de 2021.

Margid Rinnert Buckstegge
Presidente da APAE

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBOR113

APAE

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@aoaebalneariocamboriu.ora.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
(47) 3363-5106
Fone: (47) 3367-0636
Rua: 1926, n" 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, 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, bem como pretende, ainda, contratar ou
adquirir recursos das parcerias outras bens para tanto.

Balneário Camboriú (SC), 27 de outubro de 2021.

Margid Rinnert Buckstegge
Presidente da APAE

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PROGRAMA: ENVELHECER COM QUALIDADE
INICIAL ( X)
TERMO ADITIVO( )
REFORMULAÇÃO /PLANO DE TRABALHO ( )
1— DADOS CADASTRAIS
CONVENENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos
CNPJ
dos Excepcionais
76.698.380/0001-41
ENDEREÇO: Rua 1926 n2 1260 — Centro
CIDADE: Balneário
UF:
CEP:
DDD/TELEFONE N2 Inscrições no CMAS
Camboriú
SC
88.330.478
(47)-3367-0636 001/2012
BANCO: 001

AGÊNCIA: 5271-X

CONTA CORRENTE: 215800-0

PRAÇA DE PGTO: Banco do
Brasil- Balneário Camboriú
NOME DO RESPONSÁVEL: Margid Rinnert Buckstegge
CPF: 418.432.749-49
Cl/ÓRGÃO EXP. 307.074
CARGO: Presidente
FUNÇÃO: Presidente
MATRICULA: Não tem
ENDEREÇO: RUA 2450 n2 300
CIDADE: Balneário Camboriú

BAIRRO: CENTRO
CEP: 88.330.311

DDD/TELEFONE: (47)9932-2224

2— DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO
PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

PERIODO DA EXECUÇÃO:
Fevereiro a Dezembro/2016
INICIO
01/02/2016

TÉRMINO
31/12/2016

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

JUSTIFICATIVA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Balneário Camboriú (SC)
foi fundada em 14 de novembro de 1984 e desde então, vem buscando ser referência no
atendimento às pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.
Conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
promulgada pelo o Decreto n° 6.949/2009, define que as "Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
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plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". As
barreiras, referidas pela Convenção da ONU, podem ser atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, dentre outras.
A Associação Americana sobre Deficiência Inteiectual e de Desenvolvimento e o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV, caracteriza a Deficiência
Intelectual como o estado de redução notávei do funcionamento intelectual,
significativamente, inferior à média, associado às limitações pelo menos em dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas,
habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança,
aptidões escolares, lazer e trabalho.
Nesta perspectiva, o objetivo da Instituição é promover e articular ações de defesa e
garantia de direitos, 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 mais justa e solidária através do Programa Envelhecer com Qualidade.
A Lei Orgânica de Assistência Social — LOAS define, em seu art. 3°, regulamentado
pelo Decreto n° 6.308, de 2007, que são entidades e organizações de assistência social
"aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos".
Estas ações estão pautadas também na Resolução n° 27/2011, que ressalta as
atividades consideradas de Defesa e Garantia de Direitos, sendo que as APAES se
configuram principalmente na atividade 5, conforme segue: Promoção da defesa de direitos
já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no
contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com orgãos públicos e privados de
defesa de direito.
A APAE é uma Entidade sem fins lucrativos que para manter seus programas conta
com o auxílio de convênios com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Federal e com a
ajuda da Comunidade através das campanhas promovidas pela Associação a nível
Municipal. Ela faz parte da e Federação Nacional e Estadual de APAEs, estando inscrita e
com representação nos Conselhos Municipais de Direitos (Assistência Social, Criança e
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Saúde), bem como referenciada nos equipamentos
de referencias ORAS e CREAS.
Atualmente, a APAE atende cerca de 199 pessoas com deficiência intelectual (108
masculino e 91 feminino) residentes no município de Balneário Camboriú/SC. A cidade está
localizada na região do Vale do Itajaí, caracterizando-se como uma cidade urbana, turística,

com fluxo de pessoas ano inteiro, sendo mais intenso no verão.
O público atendido nesta unidade seria 33 crianças oe O a 6 anos, 25 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos, 10 adolescentes de 15 a 17 anos, 127 adultos de 18 a 59 anos
e 04 idosos acima de 60 anos. Desde público, tem-se 57 beneficiários do Beneficio de
Prestação Continuada (BPC) e 04 beneficiários da Pensão Estadual/SC.
Cerca de 70% das famílias atendidas vivem em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, do desemprego, da ausência de renda, acesso precário ou nulo
acesso aos serviços públicos e/ou fragilização de víncuios afetivos -- relacionais e de
pertencimento social, como as discriminações por deficiências.
Sendo assim, a partir da Vigilância Socioassistencial, foi identificado que pessoas com
deficiência com algum grau de dependência, tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos e barreiras, tais como a vulnerabilidade econômica, a falta de
acessibilidade universal, o isolamento social, as atitudes discriminatórias e preconceituosas
no seio da família, a falta de cuidados adequados e necessários por parte do cuidador para
com o deficiente, a desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, o processo de
infantilização, falta de autonomia nas atividades da vida diária, falta de independência na vida
pratica, desconhecimento sobre deficiência, a falta de adesão da família ao
acompanhamento do deficiente„ entre outros.
Foi identificado também potencialidades para habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária. Dentre elas pode-se citar: a
continuidade de alguns usuários na Educação Formal; a participação nos atendimentos,
apresentando resultados significativos em relação as oficinas desenvolvidos na Instituição,
como dança, teatro, fanfarra, entre outros; o envolvimento da família no grupo de pais;
participação ativa no grupo de usuários.
É importante destacar que conforme a LOAS, e respeitadas a PNAS, a NOB/SUAS e a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, estabelecida na Resolução CNAS n.°
109/2009, a APAE de Balneário Camboriú presta atendimento em níveis de proteção
diferentes: Proteção Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço
de Proteção Social Básica no Domicílio Para Pessoas com Deficiência); e Proteção Social
Especial de Média Complexidade (Serviço de Proteção &ciai Especial para Pessoas com
Deficiência e suas Famílias), serviços estes de apoio, orientação e acompanhamento às
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.
Diante deste contexto, o programa Envelhecer com Qualidade contempla a
Proteção Social Básica.

Conforme os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil possui mais de 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência (23,9% da
população do país). Das quais, a deficiência mental ou intelectual foi declarada por mais de
2,6 milhões de brasileiros, cerca de 1,4% da população brasileira.
Neste contexto, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006,
já preconizava como objetivo promover e proteger direitos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais, bem como a dignidade dos cidadãos com deficiência, conferindo um
tratamento legal internacional, voltado a temática dos direitos humanos das pessoas com
deficiência.
Esta Convenção defende que a deficiência não se restringe ao indivíduo, estando
voltada também para o ambiente à sua volta. Ao falar da deficiência é necessário
compreender o espaço e recursos disponíveis, bem como as barreiras e potencialidades que
as Pessoas com deficiência enfrentam em seu dia a dia.
Uma sociedade democrática estimula a participação de cada um e aprecia as
diferentes experiências humanas, reconhecendo o potenciai de todo cidadão, oferecendo
oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e independente.
No entanto, constata-se que apesar do Brasil possuir uma legislação moderna e
específica que contempla a expressiva população de pessoas com deficiência, esta
população ainda constitui em grande parte os índices que definem a exclusão social.
O acesso deste grupo da população aos serviços de saúde, transporte, trabalho,
escola e outros, ainda é desigual, portanto necessitando que se garanta uma maior
participação do mesmo na promoção de novas políticas públicas que promovam à equidade
e o acesso as oportunidades que a comunidade disponibiiiza aos outros cidadãos, bem como
a garantia dos direitos já vigentes.
Percebe-se que no fazer diário desta instituição, que vários dos nossos adultos têm
suas limitações agravadas pela falta de acesso e/ou por violações de direitos e barreiras que
agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento bem como a sua inclusão na
vida comunitária.
Neste sentido, a APAE sente a necessidade de viabilizar um programa voltado à
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade
democrática, desenvolvendo as ações que possibilitem a promoção, a defesa e garantia de
seus direitos para exercer sua cidadania.

3— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
META
Açãol.

ETAPA
FASE

Atendimento

acompanhamento

da

e

pessoa

com deficiência e sua família;

Fevereiro a
dezembro
2016

Ação 2. Desenvolvimento do
convívio familiar, grupai e
social.

Fevereiro a
dezembro
2016

Ação 3. Informação,
comunicação e defesa de
direitos.

Julho e
Agosto
2016

Ação 4. Desenvolvimento do
Convívio Grupai e Social da
Pessoa com Deficiência.

Março a
Dezembro
2016

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO
UNIDA
DE

Acolhida, escuta,
informação,
comunicação e
defesa de direitos;
articulação da rede
de serviços
socioassistenciais,
orientação e
encaminhamento
para rede de
serviços locais,
referência e
contrareferência,
elaboração de
instrumento
técnico de
acompanhamento
e desenvolvimento
do usuário,
orientação
sóciofamiliar,
elaboração de
relatórios e
prontuários.
Atividades em
grupos de família e
ou responsável,
uma vez por mês,
mediado pela
Assistente Social e
Psicóloga.
Realização de dois
eventos, Semana
Estadual de
Valorização e
Promoção dos
Autodefensores das
APAEs no Estado de
Santa Catarina,
segundo evento é a
Semana Nacional
da Pessoa com
Deficiência
Intelectual e
Múltipla.
Atividade de Grupo
e movimento de
Autogestão e
Autodefenso ria.

Unid.

QTDADE

45

DURAÇÃO
INÍCIO

Fevereiro
2016

45 famílias

Fevereiro
2016

300
usuários

Julho e
Agosto
2016

45
usuários

Março a
Dezembro

TÉRMINO

Dezembro
2016

Dezembro
2016

Julho e Agosto
2016

Março a
Dezembro

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

CÓDIGO

NATUREZA DA DESPESA
Mensal
R$ 2.500,00

ESPECIFICAÇÃO
Pagamento de Pessoal
01 Assistente Social
Energia Elétrica

I
I

R$ 3.100,00

TOTAL

11 meses
R$ 27.500,00
R$ 34.100,00

R$ 5.600,00

R$ 61.600,00

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
CON CEDENTE
META

Janeiro
x
Julho
R$ 5.600,00

Fevereiro
R$ 5.600,00
Agosto
R$ 5.600,00

Março
R$ 5.600,00
Setembro
R$ 5.600,00

Abril
R$ 5.600,00
Outubro
R$ 5.600,00

Maio
R$ 5.600,00
Novembro
R$ 5.600,00

Ago

Out

Junho
R$ 5.600,00
Dezembro
R$ 5.600,00

CONTRAPARTIDA
Profissionais

Psicóloga

Jan

Fev

1800,00

Mar

1800,00

Abr

1800,00

Maio

1800,00

Jun

1800,00

Jul

1800,00

Set

Nov

Dez

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Total

19.800,00

1800,00
Motorista

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

24.200,00

Auxiliar de
motoneta

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

14.344,00

Cozinheira

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

11.550,00

Agentes de

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

11350,00

1050,00

1050,00

11.550,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

2403,00

2400,00

2400,00

2400,00

25.400,00

serviços gerais
Pedagogo

Valor total

R$ 107.844,00

6- PEDIDO DE DEFERIMENTO
LOCAL E DATA
Balneário Camboriú, 21 de dezembro de 2015

CONVEN ENTE

M gíci R. Buckstegg
Presde.nto APA/PC

7 — APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
LOCAL E DATA

CON CED ENTE

Élalneário
Camboriú

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

PREFEITURA

CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 020/201e
FMAS N° 002/2016

TERMO DE CONVÊNIO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa
jurídica de direito público interno, com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua
Dinamarca, n° 320, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Edson Renato Dias,
brasileiro, casado, portador do documento de identidade n° 1.800.841 SSP/SC, inscrito no
CPF sob o n° 648.581.209-10, com a interveniência do Fundo Municipal de Assistência
Social, também denominado neste ato corno ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS,
representado neste caso pelo Prefeito Municipal, respondendo como Gestor do Fundo
Municipal da Assistência Social, o FMAS; e a entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
sede e foro na Rua 1926, n°
beneficente, inscrita no CNPJ n° 76.698.380/0001-41. com
1.260, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, neste ato representada pelo seu
Presidente Sra. Margid Rinnert Buckstegge, doravante denominada simplesmente APAE,
celebram o presente Convênio, comprometendo-se atender ao que preceituam a Lei
Orgânica do Município no que couber, e observando as determinações constantes da Lei
Orçamentária Anual n° 3.864/2015 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 3.828/2015, bem
como da Instrução Normativa do Tribunal de Contas dc Estado de Santa Catarina
014/2012, e mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a
concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à APAE de forma à
captar recurso para implantar o projeto "Envelbecer com Dignidade" (proteção social
básica) e viabilizar um serviço voltado a melhoria da qualidadide vida da pessoa com
deficiência e à construção de uma sociedadé democrática, por meio de ações que
possibilitem a promoção e a defesa de direitos.
A APAE presta atendimento às pessoas COM defic)ência intelectubusca dar
condições e possibilidades para o sujeito construir-se énauanto ser histórico e social,
respeitando suas limitações e diferenças. Cabe salientar que a expectativa de vida das
pessoas com deficiência intelectual vem aumentando gradativamente, assim como a
expectativa de vida da população em geral. Porém, o envelhecimento delas ocorre
precocemente. Durante o referido processo, as potencialidades dos indivíduos devem ser
desenvolvidas para melhorar as suas condições de vida. Este objeto está em consonância
e\uo pag.sa a integrai- este Convênio.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO REPASSE
Para a execução do presente Convênio, o FUNDO MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA
SOCIAL — FMAS (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS) repassará à APAE
a
importância de R$ 61.600,00
(sessenta e um mil e seiscentos reais), divididos em 11
(onze) parcelas iguais, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) por mês,
conforme a tabela de desembolso aba

Instituição

Parcela
ia

Valor Parcela Município

2

3a
4a

sa

APAE

6a

7
8
9
loa
11a

Total

R$ 5.600,00
R$ 5.600 00
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
R$ 5.600Q
R$ 5.600,00
R$ 5.600p
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
R$ 61.600,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
E DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

I - O depósito e a movimentação financeira dos recursos repassados pelo
MUNICÍPIO serão efetuados em conta-corrente específica em nome da entidade,
conforme dados abaixo:
a) Banco do Brasil
b) Agência: 5271-x
c) N° da conta corrente: 21.580-00;
d) Título da conta: "APAE — Subvenção SocialiFMAS/PMBC" (artigo 28 da IN
14/2 012 TCE/SC).

II - o movimento financeiro dos recursos repassados pelo
FUNDO MUNICIPAL DA
ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS será efetuado mediante ordem bancária em favor da
APAE.
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III - fica expressamente vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da
estabelecida neste instrumento.
IV - qualquer importância acrescentada à conta específica deste Convênio somente
poderá ser utilizada no objetivo do Convênio, devendo constar da prestação de contas do
mesmo.
V - os saldos financeiros dos recursos repassados à
APAE eventualmente não
utilizados, deverão ser restituídos por ocasião da prestação de ccntas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

I — São obrigações da entidade APAE:
a) utilizar os recursos, alvo deste Convênio, exclusivamente, nas atividades
preconizadas em seu Plano de Aplicação, a fim de proporcionar a execução das ações e
metas ali previstas.
b) aplicação dos recursos, alvo deste Termo de Convênio, será exclusivamente
para pagamento das finalidades expressas neste Convênio, devendo responsabilizar-se
pela correta aplicação.
c) ressarcir o MUNICÍPIO
acerca dos recursos recebidos, quando se comprovar
sua inadequada utilização.
d)

responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e
previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo
o ORGÃO REPASSADOR DE RECURSOS,
de quaisquer responsabilidades.
e)

encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo máximo
de 40 (quarenta) dias contados da data do recebimento de cada parcela, ao Setor
Contábil Financeiro do ORGÃO REPASSADOR DE RECURSOS,
para análise e emissão
do Parecer Técnico e pronunciamento do destOr. Após a conclusão destas etapas, o setor
de Contabilidade do ORGÃO REPASSADORI DE RECURSOS,
remeterá a prestação de
contas à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação, e esta remeterá à
Secretaria de Controle Governamental e Tranparência Públjoa, para parecer final.
f) manter conta-corrente específica sob o título indicado na alínea "d" do inciso I da
Cláusula Terceira deste, individualizada, especificamente para o recebimento destes
recursos e deverá ser movimentada através de ordem bancária ou transferência
eletrônica do numerário;
g) aplicar o saldo do valor repassado, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
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aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos menores que
um mês.
h) devolver ao MUNICÍPIO os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias da data da conclusão, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável.
i) propiciar aos agentes públicos do controle interno, ao gestor, e a Comissão de
Monitoramento e Avaliação do MUNICÍPIO,
bem como aos membros do Conselho
Municipal da Assistência Social, todos os meios e condições necessárias ao
acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução das verbas repassadas.
j) prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo.
k) manter cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos atendimentos, por
tipo de atendimento, de modo a permitir o acompanhamento, supervisão e controle dos
serviços.
I) aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, será exclusivamente para
pagamento despesas com:
•
•

Pagamento de Assistente Social;
Energia Elétrica;

m) sob hipótese alguma será aceita Prestação de Contas que inclua: aquisição de
móveis, aparelhos, veículos (inclusive peças e acessórios), materiais permanentes,
equipamentos, encargos bancários e taxas bancárias, juros, multa e correção monetária.
n) facilitar a realização de auditorias nos registros, documentos, instalações,
atividades e serviços referentes à aplicação dos recursos oriundos do presente Convênio,
como forma de propiciar aos técnicos do MUNICÍPIO, todos os meios e condições
necessárias ao acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução das verbas
repassadas.
o) na aquisição de materiais e serviços com valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais), deverá ser efetuada a respectiva pesquisa de mercado, de no mínimo três
fornecedores ou prestadores de serviços.
(
p) para a contratação de serviços de p ofissionais Hberais, deverá ser realizado
respectivo processo seletivo.
q) a realização de pagamento de despesa. sem o fiel cumprimento das exigências
dispostas na Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, constitui ato que causa lesão ao
erário, e, ensejará o ressarcimento do recurso, conforme Lei Federal 8.429/92.
r) A prestação de contas apresentada deverá conter elementos que permitam ao
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
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comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que
trata a prestação de contas.
§ 1° —

Os documentos que tenham sido apresentados com vícios de ilegalidade,
trazendo informação comprovadamente inverídica, serão considerados irregulares e a
despesa a que fazia referência será integralmente ressarcida ao erário.
§ 2° —

Os documentos fiscais apresentados deverão evidenciar de forma regular
todos os impostos devidos quando do pagamento, constando evidenciação de todas as
retenções necessárias conforme o caso, sendo imprescindível para sua aprovação.
§ 3°—
Considera-se irregular e ilegítimo, a apresentação de documento fiscal
inválido ou irregular na prestação de contas, bem corno, a ausência de suas obrigações
acessórias, tais como contrato vigente a época (para serviços), comprovantes de
realização de pesquisa de mercado, e, irregular inscrição de funcionários/contribuintes
individuais na informação fiscal para a Receita Federal.
§ 4° — Os documentos fiscais apresentados deverão evidenciar o número do
convênio.
s) constituem comprovantes regulares de despesa custeada com recursos
repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais
definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias
de recolhimento de encargos sociais e de tributos.
t) o documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar:
§ 1°
A data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro
no CNPJ;
§ 2° A descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo,
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo
admitidas descrições genéricas:
§ 3° Os valores, unitário e total. de cada mercadoria ou serviço e o valor total da
operação;
§ 4° Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou Serviços no
documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para
que fiquem claramente evidenciados todos osielementos caracterizadores da'despesa e
demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse;
§ 5°

Os documentos fiscais, quando o convênio expressamente autári-zer, relativos
a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos devem conter, também, a
identificação do número da placa. aaotando-se procedimento análogo nas despesas em
que seja possível controle semelhante.
u) na contratação de serviços, quando o Convênio expressamente autorizar, de
assessoria, assistência técnica, capacitação, produção, promoção de eventos, seminários
e congêneres; devem ser discriminadas:
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§ 1° Indicação dos profissionais que efetivamente realizaram os serviços e sua
qualificação;
total;

§ 2° Discriminando a quantidade de horas técnicas trabalhadas, valor unitário e
§ 3° As datas da realização dos serviços para cada profissional envolvido;

§ 4° Produtos resultantes dos serviços, tais como relatórios, estudos, registros
fotográficos, material de divulgação, medição de área controlada de stand.

II — São obrigações do Órgão Repassador dos Recursos:
a) efetuar os repasses pecuniários à APAE
previstos na Cláusula Segunda deste
Convênio;
b) acompanhar e fiscalizar a execução dc convênio ou instrumento congênere, de
forma a verificar a regularidade dos atos praticados, a execução do objeto conforme o
plano de trabalho, bem como os resultados obtidos;
c) realizar procedimentos de fiscalização antes do término da sua vigência,
inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto;
d) suspender a liberação de parcelas ou novas concessões aos inadimplentes,
quando decorrido o prazo estabelecido para a prestação de contas sem a devida
regularização, quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública;
e) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada para sua homologação:
O manter controle atualizado sobre os recursos liberados e as prestações de
contas.
Parágrafo Único. Para a implementa0ão do disposto na alínea "c", o órgão
repassador poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar
parcerias com órgãos ou entidades aue se sitám próximos ao local de aplicação dos
recursos.

III — São obrigações da Comissão de Avaliação e Monitoramento:
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a) homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem
prejuízo de outros elementos, o qual deverá dispor sobre:
§ 1° descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
§ 2° análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
§ 30 valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores
comprovadamente utilizados;
§ 4° valores pagos referentes a custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as
sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores
devolvidos aos cofres públicos, quando existir a necessidade;
§ 5° análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas;
§ 6° análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conc,lus:tes e das medidas que tomaram
em decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES

Fica a APAE responsável pela contratação de oessoal, inexistindo qualquer
vínculo empregatício e responsabilidades das obrigações referentes à contratação e a
rescisão contratual assim como possíveis demandas judiciais trabalhistas.
Em caso de não recolhimento dos encargos sociais por parte da entidade, quando
da contratação de funcionários para a prestação de serviços; deverá a mesma, devolver
aos cofres públicos, os valores incidentes com multa juros e correção monetária sobre
tais encargos.

CLÁUSULA SEXTÁ - DA VIGÊNCIA

O prazo deste Convênio é de 11 (onze) meses, com prazo de vigência de 12
(doze) meses, a contar da data de publicação do extrato de Convênio.
Fica destinado o 12° (décimo segundo) mês do Convênio previsto neste artigo, à
prestação de contas da última parcela repassada.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSO

Para atender os dispêndios decorrentes da execução deste Convênio serão
alocados recursos no valor de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), de
forma que as despesas oriundas deverão correr por conta dos recursos próprios do
Fundo Municipal de Assistência Social, Unidade Gestora h° 2 — FMAS, Unidade
Orçamentária n° 27001 — Função n° 8, Código 243, Despesa n° 189, Ação 2.453.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.

CLÁUSULA OITAVA- DA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
I- A APAE
deverá prestar contas dos recursos recebidos, devendo esta prestação
ser instruída com a seguinte documentação:
a) Balancete de Prestação de Contas;
h) parecer do Conselho Fiscal da APAE,
quanto à correta aplicação dos recursos
no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada.
c) Cópia do Plano de Aplicação;
d) Extrato bancário da movimentação dos recursos;
e) Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;
f) Via original da documentação comprobatória da despesa;
g) Documentos complementares de suporte, tais como, contratos de locação, de
prestação de serviços, etc;
h) Atestados de que os serviços foram prestados ou de que o material (is) foi
recebido pela entidade, com anuência do(s) responsável (is), contendo data e assinatura,
seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;
i) Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos alvo deste Convênio, em
ações objeto do mesmo;
j) Documentos Fiscais;
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k) Relatório circunstanciado das atividades realizadas no período pela APAE;

I) Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do
empregado e do empregador), bem como copia do relatório completo gerado pela GFIPSEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil;
m) Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede
mundial de computadores, os demonstrativos das fi-ansferências realizadas pelo
Município com a respectiva prestação de contas, n s .r.eimos definidos na Lei Municipal n°
3.365, de 11 de novembro de 2011;

II - Os documentos fiscais relativos à aplicacão do Convênio a que deu causa e os
recibos de quitação não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, em
qualquer de seus campos, e deverão ser extraídos em nome da entidade, acrescido de
referência ao Convênio, conforme consta no § 4° da alínea "r" do Inciso "I" da Cláusula
Quarta deste termo, constando necessariamente. a discriminação clara dos serviços
prestados ou materiais fornecidos, além destas despesas serem efetivadas dentro do
prazo de aplicação:

III - Os recursos do Convênio, ora concedidos com objetivo de atender as
determinações expressas em seu Plano de Aplicação, contendo a natureza das despesas
a serem efetuadas, não poderão ter aplicação diversa daquela para a qual foi
devidamente autorizado, sob pena de devolução integrai por caracterizar-se como desvio
de finalidade;

IV — A APAE terá 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil posterior a
data do depósito, para aplicar as parcelas dos recursos aa finalidade estabelecida neste
Convênio;

V - Caberá à APAE encaminhar no prazo máximo de até 40 (quarenta) dias após o
recebimento de cada parcela, a prestação de contas conforme alínea "e", do inciso I da
Cláusula Quarta deste Termo de Convênio.

VI - A documentação para comprovaçãO, de eventuais serviços de terceiros deverá
ser mediante Nota Fiscal de Serviços para pessoas jurídicas; e, Nota Fiscal de Serviços
mais Recibo de Pagamento de Autônomo quando tratar de pagamentos para pessoas
físicas, sempre observando o recolhimento dos impostos incidentes.

VII - A aplicação dos recursos de que trata o presente Convênio, deverá ser
efetuada observando o princípio da competência, admitidos somente documentos de
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despesas realizadas posteriormente a data da publicação do extrato do Convênio e dentro
do prazo de sua vigência;

CLÁUSULA NONA — DA AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS

Fica estabelecido portanto, que as prestações de contas serão classificadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem falta de natureza formal de que
comprovadamente não resulte em dano ao erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de infração a
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo eu antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENAUDADES

O descumprimento das obrigações e dos prazos previstos neste Termo sujeitará à
APAE as seguintes penalidades, graduadas conforme sua gravidade e reincidência, a
serem aplicadas pelo ÓRGÃO REPASSADOR DOS RECURSOS:
I — advertência;
II — recolhimento do débito imputado, acivindo de despesa eventualmente glosada;
III — suspensão da liberação de parcelas ou novas concessões aos inadimplentes,
quando decorrido o prazo estabelecido para a prestação de contas sem a devida
regularização, quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública;
IV - suspensão da concessão de auxílios, subvenções ou qualquer benefício, por
período de até 02 (dois) anos;
V - tomada de contas especial.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, por
motivo justificado, mediante aviso prévio, com antecedência de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO
As partes elegem o foro da cidade de Balneário Camboriú para resolver os litígios
decorrentes deste Termo de Convênio.
E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que
produza seus
jurídicos e legais efeitos.

Balneário Camboriú, 15 de fevereiro de 2016.

ED/SON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

MARGIDIkINNERT BUCKSTEGd
Presidente da APAE
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES — MÊS 02/2016

PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 11 a 29 de fevereiro de 2016.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de fevereiro houve o planejamento anual do referido programa, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 150 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Viabilizar um programa direcionado à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência, por meio de
ações de defesa e garantia de direitos.

Contratação de 01 assistente social (28h/semanais) e
seus encargos sociais; pagamento de energia elétrica —
Alterações Institucionais.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

10

10

Conhecer as famílias,
pois o profissional de
Serviço Social foi
renovado em 2016 na
APAE.

Falta de estrutura física.

10

18

Os atendimentos foram
direcionados as
necessidades
apresentadas de forma
espontânea.

Falta de estrutura física.

Meta não

5

Dos usuários avaliados

Falta de conhecimento da

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
profissional de Psicologia
Avaliações

iniciais

para

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Relatório de Atividades referente ao mês de fevereiro de 2016 — APAE de BC
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entrada do usuário na
Serviço
instituição
pelo
Social

prevista no
Plano de
Trabalho

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

todos foram inseridos
nos atendimentos da
instituição.
5

rede de serviços e instituição
por ser novo no espaço.

Dos usuários avaliados
todos foram inseridos
nos atendimentos da
instituição.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

0

O

Grupo: Encontro de Pais

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 03: Informação, comunicação e defesa de direitos.

Etapa/Atividade prevista
Eventos relacionados a pessoa
com deficiência

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados em
julho e agosto, conforme
descrito no convênio.

Meta/Objetivo específico 04: Desenvolvimento do convívio grupai e social.

Etapa/Atividade prevista
Grupo: Papo Legal

Grupo: Autodefensoria

Ne de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

88 (entre o
período de
março a
dezembro)

20 (sendo 10 no
período
matutino e 10
no vespertino)

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.
Falta de estrutura física
Acolhimento e
adequada.
levantamento de
atividades / temas de
maior interesse por
parte dos usuários do
projeto, para que assim
as ações elencadas sejam
mais contextualizadas e
abstraiam maior
participação dos
envolvidos.
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4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações no Programa.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Sem observações ou comentários.

Balneário Camboriú (SC), 24 de novembro de 2016.

Ç.
%(3t
. Buckste

Presidente AP*`"""`
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES — MÊS 12/2016

PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 20 de dezembro de 2016.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
Neste mês foi dado prosseguimento aos grupos previstos no programa e aos atendimentos
individualizados.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 170 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Viabilizar um programa direcionado à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência, por meio de
ações de defesa e garantia de direitos.

Contratação de 01 assistente social (28h/semanais) e
seus encargos sociais; pagamento de energia elétrica —
Alterações Institucionais.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família
Etapa/Atividade prevista

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

10

26

Estabelecido vínculo
com as famílias para
assim atuar na garantia
de direitos.

Falta de estrutura física;
Demanda numerosa para
somente um profissional da
área.

10

20

Os atendimentos foram
direcionados as
necessidades
apresentadas de forma
espontânea e busca
ativa.

Falta de estrutura física.

Meta não
prevista no

O

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
pelo
profissional
de
Psicologia;
Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Relatório de Atividades referente ao mês de dezembro de 2016 — APAE de BC
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instituição
Social

pelo

Serviço

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia;

Plano de
Trabalho
Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

O

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social
Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

1

1

Grupo: Encontro de Pais

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

A atividade promoveu
que as usuárias
pudessem refletir sobre
as ações do grupo bem
como o fortalecimento
de vínculos comunitários,
sendo realizado
avaliação.

Meta/Objetivo específico 03: Informação comunicação e defesa de direitos.

Etapa/Atividade prevista
Eventos relacionados a pessoa
com deficiência

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Foram executados em
junho e agosto,
conforme descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 04: Desenvolvimento do convívio grupai e social.
Etapa/Atividade prevista
Grupo: Papo Legal

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

8 (4 período
matutino e 4
período
vespertino)

3

Dados qualitativos
alcançados
A atividade promoveu
um espaço de reflexão,
contribuindo para o
desenvolvimento da
autonomia e
protagonismo social.

Dificuldades encontradas

- Falta de sala fixa.
- Estavam previstos dois
grupos para período matutino
e dois grupos para o período
vespertino. No entanto,
devido atividades extras que
alguns usuários participam,
estes optaram não por
participar do Papo Legal.
Sendo assim, ficou apenas um
grupo para o período
vespertino.
- Devido atividades extras que
os usuários participaram, só
realizou-se 3 grupos.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORICI

APAE
Grupo: Autodefensoria

escolapapaebalneariocamboriu.org.br
diretoria(Wapaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasilorg.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n° 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

88 (entre o
período de
março a
dezembro)

10

Suscitar
junto
aos
participantes uma breve
revisão sobre todos os
temas
trabalhados
durante o ano, bem
como um fechamento
global das informações e
atividades
realizadas,
contribuindo para um
registro de memória mais
efetivo.

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações no Programa.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Durante o desenvolvimento do Programa, pode-se observar que a Instituição apresenta um
número elevado de usuários, havendo a necessidade de mais profissionais da área de Psicologia
acompanhar os usuários e suas famílias.

Balneário Camboriú (SC), 20 de dezembro de 2016.

44 d-Buckstegge
Presidente A

ri
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PLANO DE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PROGRAMA: FORTELECENDO VÍNCULOS
INICIAL ( X)
TERMO ADITIVO( )

REFORMULAÇÃO /PLANO DE TRABALHO ( )

1— DADOS CADASTRAIS
CONVENENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos CNPJ
dos ExcepcionaiS
1 7 6.698.380/0001-41
ENDEREÇO: Rua 1926 n2 1260 — Centro
CIDADE: Balneário
UF:
CEP:
DDD/TELEFONE r\12. Inscrições no CMAS
Camboriú
SC
88.330.478
(47)-3367-0636 /001/2 012
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1489-3
CONTA CORRENTE: 5883-1
PRAÇA DE PGTO: Banco do
Brasil - Balneário Camboriú
NOME DO RESPONSÁVEL: Margid Rinnert Buckstegge
CPF: 418.432.749-49
Cl/ÓRGÃO EXP. 307.074 1 CARGO: Presidente
FUNÇÃO. Presidente
MATRICULA: Não tem
ENDEREÇO: RUA 2450 n2 300
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Balneário Camboriú
CEP: 88.330.311
DDD/TELEFONE: (47)9932-2224
2 — DESCRIÇÃO DO PROJETO
I TITULO DO PROJETO
PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

PERIODO DA EXECUÇÃO:
Fevereiro a Dezembro/2016
INICIO
01/02/2 016

TERMINO
31/12 /2 016

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

JUJ 1 WILA FIVA DA PROPOSIÇÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Balneário Camboriú (SC)
foi fundada em 14 de novembro de 1984 e desde então, vem buscando ser referência no
atendimento às pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.
Conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
promulgada pelo o Decreto n° 6.949/2
009, define que as "Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstru'r sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". As
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barreiras, referidas pela Convenção da ONU, podem ser atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, dentre outras.
A Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento e o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV, caracteriza a Deficiência
Intelectual como o estado de redução notável do funcionamento intelectual,
significativamente, inferior à média, associado às limitações pelo menos em dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas,
habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança,
aptidões escolares, lazer e trabalho. A deficiência origina-se antes dos 18 anos de idade.
Nesta perspectiva, o objetivo da Instituição é proporcionar um programa de
atendimento de habilitação e reabilitação, visando inclusão da pessoa com deficiência a vida
comunitária, como preconiza a Resolução n° 34/2011 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). O artigo 2° desta Resolução, define que a habilitação e a reabilitação da
pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária "é um processo que
envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas no enfrentamento das
barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo à assistência social ofertas
próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a
autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e
efetiva na sociedade".
A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência é um processo de atendimento
que utiliza recursos e procedimentos nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência
social e outros, com vistas à redução das incapacidades, desenvolvimento das
potencialidades e habilidades para o trabalho, à inclusão social e à melhoria da qualidade de
vida. Este processo se dá ao longo da vida da pessoa com deficiência e não tem previsão de
término. É centrado no indivíduo e tem nas características e demandas de cada usuário o
seu eixo gerenciador, variando de pessoa para pessoa.
A APAE é uma Entidade sem fins lucrativos que para manter seus programas conta
com o auxílio de convênios com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Federal e com a
ajuda da Comunidade através das campanhas promovidas pela Associação a nível
Municipal. Ela faz parte da e Federação Nacional e Estadual de APAEs, estando inscrita e
com representação nos Conselhos Municipais de Direitos (Assistência Social, Criança e
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Saúde), bem como referenciada nos equipamentos
de referencias CRAS e CREAS.
Atualmente, a APAE atende cerca de 199 pessoas com deficiência intelectual (108

masculino e 91 feminino) residentes no município de Balneário Camboriú/SC. A cidade está
localizada na região do Vale do ltajaí, caracterizando-se como uma cidade urbana, turística,
com fluxo de pessoas ano inteiro, sendo mais intenso no verão.
O público atendido nesta unidade seria 33 crianças de O a 6 anos, 25 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos, 10 adolescentes de 15 a 17 anos, 127 adultos de 18 a 59 anos
e 04 idosos acima de 60 anos. Desde público, tem-se 57 beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e 04 beneficiários da Pensão Estadual/SC.
Cerca de 70% das famílias atendidas vivem em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, do desemprego, da ausência de renda, acesso precário ou nulo
acesso aos serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos — relacionais e de
pertencimento social, como as discriminações por deficiências.
A convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2006 defende que a
deficiência não se restringe ao indivíduo, estando voltada também para o ambiente à sua
volta. Ao falar da deficiência é necessário compreender o espaço e recursos disponíveis,
bem como as barreiras e potencialidades que as Pessoas com deficiência enfrentam em seu
dia a dia.
Sendo assim, a partir da Vigilância Socioassistencial, foi identificado que pessoas com
deficiência com algum grau de dependência, tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos e barreiras, tais como a vulnerabilidade econômica, a falta de
acessibilidade universal, o isolamento social, as atitudes discriminatórias e preconceituosas
no seio da família, a falta de cuidados adequados e necessários por parte do cuidador para
com o pessoa com deficiencia, a desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, o
processo de infantilização, falta de autonomia nas atividades da vida diária, falta de
independência na vida pratica, desconhecimento sobre deficiência, a falta de adesão da
família ao acompanhamento do deficiente, entre outros.
Foi identificado também potencialidades para habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária. Dentre elas pode-se citar: a
continuidade de alguns usuários na Educação Formal; a participação nos atendimentos,
apresentando resultados significativos em relação as oficinas desenvolvidos na Instituição,
como dança, teatro, fanfarra, entre outros; o envolvimento da família no grupo de pais;
participação ativa no grupo de usuários.
É importante destacar que conforme a LOAS, e respeitadas a PNAS, a NOB/SUAS e a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, estabelecida na Resolução CNAS n.°
109/2009, a APAE de Balneário Camboriú presta atendimento em níveis de proteção

diferentes: Proteção Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço
de Proteção Social Básica no Domicílio Para Pessoas com Deficiência, programa e projetos
voltados para Defesa e Garantia de Direitos); e Proteção Social Especial de Média
Complexidade (Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas

Deficiência e suas
Famílias, e programa e projetos voltados para Habilitação e Reabilitação), serviços estes de
COM

apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros em
situação de ameaça ou violação de direitos.
Diante deste contexto, o proygrama Fortalecimento de Vínculos contempla a Proteção
Social Especial de Média Complexidade.
Os serviços prestados pela APAE de Balneário Camboriú na área de assistência
social têm como público alvo a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, esta em
desvantagem pessoal resultante da própria deficiência, independente da situação de pobreza
que agrava sua vulnerabilidade conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS/2004). A PNAS 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 prevenção, promoção, inserção e proteção, devendo atuar sobre as condições
que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades.
A expectativa de vida das pessoas com Deficiência Intelectual vem aumentando
gradativamente, nas últimas décadas, assim como a expectativa de vida da população em
geral. Este fato, aliado ao envelhecer também dos pais e familiares, ocasiona muitas
preocupações e gera uma insegurança muito grande nos mesmos, por não saber cuidar de
seus filhos . Consequentemente, a uma elevação do grau de dependência e dificuldades no
convívio familiar e comunitário da pessoa com deficiência, limitando sua capacidade.
As pessoas com Deficiência Intelectual envelhecem conforme suas particularidades
físicas e psíquicas, sua história de vida, as complicações inerentes à causa que originou a
deficiência e o grau de integração familiar e social. O envelhecimento dessas pessoas ocorre
de forma similar ao da população em geral, porém precocemente. Durante esse processo, as
potencialidades dos indivíduos devem ser desenvolvidas, de forma a melhorar suas
condições de vida, e a família às vezes não conseguem proporcionar as condições
necessárias.
Além do contexto envelhecimento, é importante destacar que percebe-se que no fazer
diário desta instituição, que vários dos adultos tem suas limitações agravadas também por
dificuldades de acessos aos direitos, pelas barreiras (atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, arquitetônicas e tecnológicas) que acentuam a dependência, comprometem o

desenvolvimento, e a exclusão social que vivem cotidianamente. No Plano Viver sem Limites,
decreto n° 7.61 2/2 011, ressalta o compromisso do Brasil com as prerrogativas da convenção
da ONU sobre os direitos da Pessoa com deficiência empenhando-se na equiparação de
oportunidades para que a deficiência não seja utilizada como impedimento.
Neste sentido, a APAE percebeu a necessidade de viabilizar um programa voltado à
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência na medida em que vão
envelhecendo e a promoção de sua inclusão à vida comunitária, visando as ações que
possibilitem o desenvolvimento de habilidades ainda latentes em direção ao futuro de
conquista e desenvolvendo habilidades e competências que por alguma (s) circunstância (s)
se perderam ou enfraqueceram.

3— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
META

Ação1.

ETAPA
FASE

Atendimento

acompanhamento da pessoa
com deficiência e sua família;

Fevereiro a
dezembro
2016

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FISICO
UNIDA
DE

Acolhida, escuta,
informação,
comunicação e
defesa de direitos;

Unid.

QTDADE

15

DURAÇÃO
INÍCIO

Fevereiro
2016

TÉRMINO

Dezembro
2016

articulação da rede
de serviços
socioassistenciais,
orientação e
encaminhamento
para rede de
serviços locais,
referência e
contrareferência,
elaboração de
instrumento
técnico de
acompanhamento
e desenvolvimento
do usuário,
orientação
sóciofamiliar,
elaboração de
relatórios e
prontuários.

Ação 2. Desenvolvimento do

Fevereiro a

convívio familiar, grupai e
social.

Atividades em

dezembro
2016

grupos de família e
ou responsável,
uma vez por mês,
mediado pela
Assistente Social e
Psicóloga.

15 famílias

Fevereiro

Dezembro

2016

2016

Ação 3. Casa Adaptada

Fevereiro a
dezembro
2016

Visitas domiciliares,
através de
Assistente Social e
Terapeuta
Ocupacional.

15 familias

Fevereiro
2016
r

Dezembro
2016

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

CÓDIGO

NATUREZA DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO
Serviços contábeis

Mensal
R$ 788,00

R$8.668,00

Material de Expediente

R$ 1.300,00

Material de Higiene e Limpeza

R$ 912,00

R$ 14.300,00
R$ 10.032,00

Manutenção de computadores
TOTAL

R$ 600,00
R$ 3.600,00

R$ 6.600,00
R$ 39.600,00

11 meses

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
CON CEDENTE
META

Janeiro
X

Julho

Fevereiro

Março

R$ 3.600,00

Abril

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

Agosto

R$ 3.600,00

Setembro

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

Maio

Junho

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

Outubro

Novembro

R$ 3.600,00

Dezembro

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

CONTRAPARTIDA
Profissionais

Terapeuta

Jan

Fev

1104,00

Mar

1104,00

Ocupacional
Motorista

2200,00

Auxiliar de
motorista

1304,00

Cozinheira

1050,00

Agentes de

1050,00

2200,00

1304,00

1050,00

1050,00

serviços gerais

Valor total

R$ 73.788,00

Abr

1104,00

2200,00

1304,00

1050,00

1050,00

Maio

1104,00

2200,00

1304,00

1050,00

1050,00

Jun

1104,00

2200,00

1304,00

1050,00

1050,00

Jul

1104,00

2200,00

1304,00

1050,00

1050,00

Ago

Set

1104,00

1104,00

1104,00

1104,00

1104,00

12.144,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

24.200,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

1304,00

14.344,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

11.550,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

11.550,00

Out

Nov

Dez

Total

6- PEDIDO DE DEFERIMENTO
LOCAL E DATA
Balneário Camboriú, 21 de dezembro de 2015
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7 — APROVAÇÃO PELO CON CEDENTE
LOCAL E DATA

CONCEDENTE
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 019/2 016
FMAS N° 00 1/2016

TERMO DE CONVÊNIO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORR),
pessoa
jurídica de direito público interno. com
CNPJ n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua
Dinamarca, n° 320, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Edson Renato Dias,
brasileiro, casado, portador do documento de identidade n° 1.800.841 SSP/SC, inscrito no
CPF sob o n° 648.581.209-10, com a interveniência do Fundo Municipal de Assistência
Social, também denominado neste ato como ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS,
representado neste caso pelo Prefeito Municipal, respondendo como Gestor do Fundo
Municipal da Assistência Social, o FMAS; e a entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, inscrita no CNPJ n° 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, n°
1.260, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú. neste ato representada pelo seu
Presidente Sra. Margid Rinnert Buckstegge, doravante denominada simplesmente
APAE,
celebram o presente Convênio, comprometendo-se atender ao que preceituam a Lei
Orgânica do Município no que couber, e observando as determinações constantes da Lei
Orçamentária Anual n° 3.864/2015 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 3.828/2015, bem
como da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
014/2 012, e mediante as Cláusulas e condições a seguir estabeiecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a
concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à APAE
de forma à
captar recurso para implantar o projeto "Fortalecendo Vínculos" (proteção social especial),
prestar atendimento às pessoas com deficiência intelectual e dar condições e
possibilidades para o sujeito construir-se enquanto ser histórico e social, respeitando suas
limitações e diferenças.
Cabe salientar que as limitações de vários adultos atendidos na APAE são
agravadas por violações de direitos (isolamento, falta de cuidados adequados por parte
da família e ou responsáveis e atitudes discrimWatórias e preconceituosas). As violações
agravam a dependência e comprometem o deserhvolvimento da autonomia.
Portanto, é importante recuperar a história deles com uma nova proposta de
trabalho, que priorize um atendimento qualitativo na medida em que vão en,velhecendo.
Pretende-se, assim, diminuir as violações de direitos, a exclusão social, '
que vivem
cotidianamente e a sobrecarga decorrente da dependência, bem como interromper e
superar as violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam a dependência.
Este objeto está em consonância com o Plano de Trabalho, que passa a integrar este
Convênio.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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PREFEITURA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO REPASSE
Para a execução do presente Convênio, o FUNDO MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA
SOCIAL — FMAS (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS) repassará à APAE
a
importância de R$
39.600,0c (trinta e nove mil e seiscentos reais), divididos em 11
(onze) parcelas iguais, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por mês,
conforme a tabela de desembolso abaixo:

Instituição

Parcela
ia

Valor Parcela Município

22
3a

4a
5°

APAE

6a
7a
sa
9a

loa
jia

Total

R$ 3.600,00
R$ 3.600 00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600Q
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 39.600,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
E DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
I - O depósito e a movimentação financeira dos recursos repassados pelo
MUNICÍPIO serão efetuados em conta-corrente específica em nome da entidade,
conforme dados abaixo:
a) Banco do Brasil
b) Agência: 1489-3;
c) N° da conta corrente: 5883-1;
d) Título da conta: "APAE — Subvenção Social/FMAS/PMBC" (aro 28 da IN
14/2012 TCE/SC).

II - o movimento financeiro dos recursos repassados pelo
FUNDO MUNICIPAL DA
ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS será efetuado mediante ordem bancária em favor da
APAE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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III - fica expressamente vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da
estabelecida neste instrumento.
IV - qualquer importância acrescentada à conta especifica deste Convênio somente
poderá ser utilizada no objetivo do Convênio, devendo constar da prestação de contas do
mesmo.
V - os saldos financeiros dos recursos repassados à APAE eventualmente não
utilizados, deverão ser restituídos por ocasião da prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

I — São obrigações da entidade APAE:

a) utilizar os recursos, alvo deste Convênio, exclusivamente, nas atividades
preconizadas em seu Plano de Aplicação, a fim de proporcionar a execução das ações e
metas ali previstas.
b) aplicação dos recursos, alvo deste Termo de Convênio, será exclusivamente
para pagamento das finalidades expressas neste Convênio, devendo responsabilizar-se
pela correta aplicação.
c) ressarcir o MUNICÍPIO acerca dos recursos recebidos, quando se comprovar
sua inadequada utilização.
d) responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e
previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo
o ORGÃO REPASSADOR DE RECURSOS, de quaisquer responsabilidades.
e) encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo máximo
de 40 (quarenta) dias contados da data do recebimento de cada parcela) ao Setor
Contábil Financeiro do ORGÃO REPASSADOR DE RECURSOS, para análise e emissão
do Parecer Técnico e pronunciamento do gestor. Após a conclusão destas etapas. o setor
de Contabilidade do ORGÃO REPASSADOR DE RECURS,OS, remeterá a prestação de
contas à Comissão de Monitoramento e AÁliação para hdmologação. e esta remeterá à
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública, para parecer final.
f) manter conta-corrente específica scib o título indicado na alínea "â&cto inciso I da
Cláusula Terceira deste, individualizada, especificamente para o recebimento destes
recursos e deverá ser movimentada através de ordem bancária ou transferência
eletrônica do numerário;
g) aplicar o saldo do valor repassado, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos
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da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos menores que
um mês.
h) devolver ao MUNICÍPIO os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias da data da conclusão, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável.
i) propiciar aos agentes públicos do controle interno, ao gestor, e a Comissão de
Monitoramento e Avaliação do MUNICíPIO, bem como aos membros do Conselho
Municipal da Assistência Social, todos os meios e condições necessárias ao
acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução das verbas repassadas.
j) prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo.
k) manter cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos atendimentos, por
tipo de atendimento, de modo a permitir o acompanhamento, supervisão e controle dos
serviços.
I) aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, será exclusivamente para
pagamento despesas com:
•
•
•
•

Material de expediente;
Manutenção de computadores;
Material de Higiene e Limpeza:
Serviços Contábeis,

m) sob hipótese alguma será aceita Prestação de Contas que inclua: aquisição de
móveis, aparelhos, veículos (inclusive peças e acessórios), materiais permanentes,
equipamentos, encargos bancários e taxas bancárias, juros, multa e correção monetária.
n) facilitar a realização de auditorias nos registros, documentos, instalações,
atividades e serviços referentes à aplicação dos recursos oriundos do presente Convênio,
como forma de propiciar aos técnicos do MUNICÍPIO, todos os meios e condições
necessárias ao acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução das verbas
repassadas.
o) na aquisição de materiais e serviços com valor superior a R$ 500,00 (4winhentos
reais), deverá ser efetuada a respectiva pesquisa de mercado, de no mfnimo três
fornecedores ou prestadores de serviços.
p) para a contratação de serviços de 'profissionais liberais, deverá, ser realizado
respectivo processo seletivo.
q) a realização de pagamento de despesa, sem o fiel cumprimento das exigências
dispostas na Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, constitui ato que causa lesão ao
erário, e, ensejará o ressarcimento do recurso, conforme Lei Federal 8.429/92.
r) A prestação de contas apresentada deverá conter elementos que permitam ao
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
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conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que
trata a prestação de contas.
§ 1° — Os documentos que tenham sido apresentados com vícios de ilegalidade,
trazendo informação comprovadamente inverídica, serão considerados irregulares e a
despesa a que fazia referência será integralmente ressarcida ao erário.
§ 2° — Os documentos fiscais apresentados deverão evidenciar de forma regular
todos os impostos devidos quando do pagamento, constando evidenciação de todas as
retenções necessárias conforme o caso, sendo imprescindível para sua aprovação.
§ 3°— Considera-se irregular e ilegítimo, a apresentação de documento fiscal
inválido ou irregular na prestação de contas, bem como. a ausência de suas obrigações
acessórias, tais como contrato vigente a época (para serviços), comprovantes de
realização de pesquisa de mercado, e, irregular inscrição de funcionários/contribuintes
individuais na informação fiscal para a Receita Federal.
§ 4° — Os documentos fiscais apresentados deverão evidenciar o número do
convênio.
s) constituem comprovantes regulares da despesa custeada com recursos
repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais
definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias
de recolhimento de encargos sociais e de tributos.
t) o documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar:
§ 1° A data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro
no CNPJ;
§ 2° A descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo,
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo
admitidas descrições genéricas;
§ 3° Os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da
operação;
§ 4° Quando não for possível discrirhinar adequada/mente os bens ou serviços no
documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo comprementando as infounações para
que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e
demonstrada sua vinculação com o objeto dó repasse;
§ 5° Os documentos fiscais, quando o convênio expressamente autorizar, relativos
a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos devem conter, também, a
identificação do número da placa, adotando-se procedimento análogo nas despesas em
que seja possível controle semelhante.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: -+55 47 3267.7000 1 Fax: +55 47 3367.1826

. Balneário
Camboriú

PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

u) na contratação de serviços, quando o Convênio expressamente autorizar, de
assessoria, assistência técnica, capacitação, produção, promoção de eventos, seminários
e congêneres; devem ser discriminadas:
§ 10 Indicação dos profissionais que efetivamente realizaram os serviços e sua
qualificação;

total;

§ 2° Discriminando a quantidade de horas técnicas trabalhadas. valor unitário e
§ 30 As datas da realização dos serviços para cada profissional envolvido;

§ 4° Produtos resultantes dos serviços, tais como relatórios, estudos, registros
fotográficos, material de divulgação, medição de área controlada de stand.

II — São obrigações do Órgão Repassador dos Recursos:

a) efetuar os repasses pecuniários à APAE previstos na Cláusula Segunda deste
Convênio;
b) acompanhar e fiscalizar a execução de convênio ou instrumento congênere, de
forma a verificar a regularidade dos atos praticados, a execução do objeto conforme o
plano de trabalho, bem como os resultados obtidos;
c) realizar procedimentos de fiscalização antes do término da sua vigência,
inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto;
d) suspender a liberação de parcelas ou novas concessões aos inadimplentes,
quando decorrido o prazo estabelecido para a prestação de contas sem a devida
regularização, quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública;
e) emitir relatório técnico de monitorar-4nto e avaliaçWda parceria e;o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada para sué homologação;
f) manter controle atualizado sobre ;os recursos liberados e àS prestações de
contas.
Parágrafo Único. Para a implementação do disposto na alínea "c", o órgão
repassador poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar
parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos
recursos.

III — São obrigações da Comissão de Avaliação e Monitoramento:
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a) homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem
prejuízo de outros elementos, o qual deverá dispor sobre:
§ 1° descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
§ 2° análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
§ 3° valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores
comprovadamente utilizados;
§ 4° valores pagos referentes a custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as
sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores
devolvidos aos cofres públicos, quando existir a necessidade;
§ 5° análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas;
§ 6° análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram
em decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES

Fica a APAE responsável pela contratação de pessoal, inexistindo qualquer
vínculo empregatício e responsabilidades das obrigações referentes à contratação e a
rescisão contratual assim como possíveis demandas judiciais trabalhistas.
Em caso de não recolhimento dos encargos sociais por parte da entidade, quando
da contratação de funcionários para a prestação de serviços; deverá a mesma, devolver
aos cofres públicos, os valores incidentes corn multa, juros e correção monetária sobre
tais encargos.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo deste Convênio é de 11 (onze) meses, com prazo de vigência de 12
(doze) meses, a contar da data de publicação do extrato de Convênio.
Fica destinado o 12° (décimo segundo) mês do Convênio previsto neste artigo, à
prestação de contas da última parcela repassada.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSO

Para atender os dispêndios decorrentes da execução deste Convênio serão
alocados recursos no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), de
forma que as despesas oriundas deverão correr por conta dos recursos próprios do
Fundo Municipal de Assistência Social, Unidade Gestora n° 2 — FMAS, Unidade
Orçamentária n° 27001 — Função n° 8, Código 244, Despesa n° 199, Ação 2.46 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.

CLÁUSULA OITAVA- DA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

I- A APAE deverá prestar contas dos recursos recebidos, devendo esta prestação
ser instruída com a seguinte documentação:

a) Balancete de Prestação de Contas;

b) parecer do Conselho Fiscal da APAE, quanto à correta aplicação dos recursos
no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada.

c) Cópia do Plano de Aplicação;

d) Extrato bancário da movimentação dos recursos:

e) Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;

f) Via original da documentação comprobatória da despesa;

g) Documentos complementares de suporte, tais como, contratos de locação, de
prestação de serviços, etc;

h) Atestados de que os serviços foram prestados ou de que o material '(is) foi
recebido pela entidade, com anuência do(s) responsável (is), contendo data e assinatura,
seguida de nome legível e função que ocupa na entidade:

i) Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em
ações objeto do mesmo;
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j) Documentos Fiscais;
k) Relatório circunstanciado das atividades realizadas no período pela APAE;
I) Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do
empregado e do empregador). bem como cópia do relatório completo Gerado peia GFIPSEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil;
m) Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica. própria na rede
mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo
Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal n°
3.365, de 11 de novembro de 2011:
II - Os documentos fiscais relativos à aplicação do Convênio a que deu causa e os
recibos de quitação não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, em
qualquer de seus campos, e deverão ser extraídos em nome da entidade, acrescido de
referência ao Convênio; conforme consta no § 40 da alínea "r" do Inciso "I" da Cláusula
Quarta deste termo, constando necessariamente, a discriminação clara dos serviços
prestados ou materiais fornecidos, além destas despesas serem efetivadas dentro do
prazo de aplicação;
III - Os recursos do Convênio, ora concedidos com objetivo de atender as
determinações expressas em seu Plano de Aplicação, contendo a natureza das despesas
a serem efetuadas, não poderão ter aplicação diversa daquela para a qual foi
devidamente autorizado, sob pena de devolução integral por caracterizar-se como desvio
de finalidade;
IV — A APAE terá 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil posterior a
data do depósito, para aplicar as parcelas dos recursos na finalidade estabelecida neste
Convênio;
V - Caberá à APAE encaminhar no prazo máximo de até 40 (quarenta) dias após o
recebimento de cada parcela, a prestação de contas conforme alínea "e", dó inciso I da
Cláusula Quarta deste Termo de Convênio.
VI - A documentação para comprovacão de eventuais serviços de terceiros deverá
ser mediante Nota Fiscal de Serviços para Pessoas jurídicas. e. Nota Fiscal de Serviços
mais Recibo de Pagamento de Autônomo quando tratar de pagamentos para pessoas
físicas, sempre observando o recolhimento dos impostos incidentes.
VII - A aplicação dos recursos de que trata o presente Convênio, deverá ser
efetuada observando o princípio da competência, admitidos somente documentos de
despesas realizadas posteriormente a data da publicação do extrato do Convênio e dentro
do prazo de sua vigência;
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser rescindido. de Comum acordo entre as partes, por
motivo justificado, mediante aviso prévio, com antecedência de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Balneário Camboriú para resolver os litígios
decorrentes deste Termo de Convênio.
E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.

Balneário Camboriú, 15 de fevereiro de 2016.

EDSON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

kC'
1
.<
ARGID RJNNERT BUCKSTEGGE
Presidente da APAE
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES — MÊS 02/2016

PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 11 a 29 de fevereiro de 2016.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de fevereiro houve o planejamento anual do referido programa, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 150 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Viabilizar um programa direcionado a desenvolver Serviços Contábeis, material de expediente, higiene e
estratégias para estimular e potencializar recursos das limpeza e manutenção de computadores.
pessoas com deficiência, de suas famílias no processo de Alterações Institucionais.
habilitação e reabilitação para sua inclusão a vida
comunitária.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família
Etapa/Atividade prevista

Ng de
atendimentos
previstos

NI? de
atendimentos
realizados

10

10

Conhecer as famílias,
pois o profissional de
Serviço Social foi
renovado em 2016 na
APAE.

Falta de estrutura física.

10

13

Os atendimentos foram
direcionados as
necessidades
apresentadas de forma
espontânea.

Falta de estrutura física.

Meta não

5

Dos usuários avaliados

Falta de conhecimento da

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
profissional de Psicologia
Avaliações

iniciais

para

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas
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entrada do usuário na
instituição
pelo
Serviço
Social

prevista no
Plano de
Trabalho

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

todos foram inseridos
nos atendimentos da
instituição.
5

rede de serviços e instituição
por ser novo no espaço;
Falta de estrutura física.

Dos usuários avaliados
todos foram inseridos
nos atendimentos da
instituição.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social
Etapa/Atividade prevista

Grupo: Roda de Conversa
sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 03: Casa Adaptada

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

Visitas domiciliares realizadas 10 visitas a
pelos profissionais de serviço
serem
social e terapia ocupacional
realizadas no
decorrer do
ano, de acordo
com a
demanda
identificada.

N2 de
atendimentos
realizados
O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Neste mês não houve
demanda para esta ação.

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações no Programa.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Não há observações ou comentários.

Balneário Camboriú (SC), 23 de novembro de 2016.

(1~
2.
SÁ,
Margid Buckstegge
Presidente APAE/BC
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Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, no 1260— Centro - Balneário Carnboriú — SC - CEP: 88330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MÊS 12/2016

PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 20 de dezembro de 2016.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de dezembro foi realizado o último grupo conforme previsto no programa, bem como a
continuidade dos atendimentos individualizados.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 150 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.

2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Viabilizar um programa direcionado a desenvolver Serviços Contábeis, material de expediente, higiene e
estratégias para estimular e potencializar recursos das limpeza e manutenção de computadores.
pessoas com deficiência, de suas famílias no processo de Alterações Institucionais.
habilitação e reabilitação para sua inclusão a vida
comunitária.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família

Etapa/Atividade prevista

Atendimento individualizado

N2 de

N2 de

atendimentos

atendimentos

previstos

realizados

10

26

às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social
Atendimento individualizado
aos usuários e suas famílias
pelo

profissional
Psicologia;
Avaliações
entrada
instituição
Social

de

para

usuário
pelo

20

prevista no

Dificuldades encontradas

alcançados
Estabelecido vínculo com Falta de estrutura física;
as famílias para assim

Demanda numerosa para

atuar na garantia de
direitos.

somente um profissional da
área.

Os atendimentos foram

Falta de estrutura física.

direcionados as

Plano de

necessidades

Trabalho

apresentadas de forma
espontânea.

iniciais
do

Meta não

Dados qualitativos

na

Serviço

Meta não

O

prevista no
Plano de
Trabalho
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE
Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia;

escola@apaebalneariocamboriu.ors.br
diretoria_@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n. 1260- Centro - Balneário CamboriU - SC - CEP: 88330-478

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

O

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social
Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

1

1

Grupo: Roda de Conversa
sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Realizada retrospectiva
Falta de espaço físico
de cada encontro
apropriado para execução de
ocorrido ao longo de
reuniões.
2016, os participantes se
manifestaram de forma
significativa, colocando
alguns exemplos do
cotidiano e dando um
feedback do encontro.

Meta/Objetivo específico 03: Casa Adaptada

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

Visitas domiciliares realizadas 10 visitas a
pelos profissionais de serviço
serem
social e terapia ocupacional
realizadas no
decorrer do
ano, de acordo
com a
demanda
identificada.

N2 de
atendimentos
realizados

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

O

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações no Programa.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Neste mês o Grupo Roda de Conversa sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi realizado
apenas em um período devido a grande demanda de atividades e reuniões extras na instituição,
todas as famílias foram informadas que o grupo aconteceria apenas em um horário.
Também foi realizada a avaliação do grupo conforme previsto no programa (segue em anexo as
fichas preenchidas pelas famílias).
Balneário Camboriú (SC), 20 de dezembro de 2016.

'ot
rgi
R. Bucksteggfs
Presidente
APA riRr
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PROGRAMA: Envelhecer com Qualidade
INICIAL ( X )
TERMO ADITIVO( )

REFORMULAÇÃO /PLANO DE TRABALHO ( )

1— DADOS CADASTRAIS
LoNvENENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ENDEREÇO: Rua 1926 n 2 1260 — Centro
CIDADE:
UF:
CEP:
Balneário Camboriú
SC
88.330.478
BANCO: 001

AGÊNCIA: 5271-x

DDD/TELEFONE
(47)-3367-0636

CNPJ
76.698.380/0001-41
N2 Inscrições no CMAS
001/2012

CONTA CORRENTE: 21.5800-0

PRAÇA DE PGTO: Banco do
Brasil - Balneário Camboriú
NOME DO RESPONSÁVEL: Margid Rinnert Buckstegge
CPF: 418 432.749-49
Cl/ORGÃO EXP. 307.074
CARGO: Presidente 1 FUNÇÃO. Presidente
MATRICULA: Não tem
ENDEREÇO: RUA 2450 n 2 300
BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Balneário Camboriú

CEP: 88.330.311

DDD/TELEFONE: (47)9932-2224

2— DESCRIÇÃO DO PROJETO
TITULO DO PROJETO
PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

PERIODO DA EXECUÇÃO:
Fevereiro a Junho/2017
INICIO
01/02/2017

TÉRMINO
30/06/2017

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Balneário Camboriú (SC)
foi fundada em 14 de novembro de 1984 e desde então, vem buscando ser referência no
atendimento às pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.
Conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
promulgada pelo o Decreto n° 6.949/2009, define que as "Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". As
barreiras, referidas pela Convenção da ONU, podem ser atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, dentre outras.
A Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento e o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV, caracteriza a Deficiência
Intelectual como o estado de redução notável do funcionamento intelectual,
significativamente, inferior à média, associado às limitações pelo menos em dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas,
habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança,
aptidões escolares, lazer e trabalho.
Nesta perspectiva, o objetivo da Instituição é promover e articular ações de defesa e
garantia de direitos, 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 mais justa e solidária através do Programa Envelhecer com Qualidade.
A Lei Orgânica de Assistência Social — LOAS define, em seu art. 3°, regulamentado
pelo Decreto n° 6.308, de 2007, que são entidades e organizações de assistência social
"aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos".
Estas ações estão pautadas também na Resolução n° 27/2011, que ressalta as
atividades consideradas de Defesa e Garantia de Direitos, sendo que as APAES se
configuram principalmente na atividade 5, conforme segue: Promoção da defesa de direitos
já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no
contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de
defesa de direito.
A APAE é uma Entidade sem fins lucrativos que para manter seus programas conta
com o auxílio de convênios com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Federal e com a
ajuda da Comunidade através das campanhas promovidas pela Associação a nível
Municipal. Ela faz parte da e Federação Nacional e Estadual de APAEs, estando inscrita e
com representação nos Conselhos Municipais de Direitos (Assistência Social, Criança e
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Saúde), bem como referenciada nos equipamentos
de referencias CRAS e CREAS.
Atualmente, a APAE atende cerca de 199 pessoas com deficiência intelectual (108
masculino e 91 feminino) residentes no município de Balneário Camboriú/SC. A cidade está
localizada na região do Vale do Itajaí, caracterizando-se como uma cidade urbana, turística,

com tluxo de pessoas ano inteiro, sendo mais intenso no verão.
O público atendido nesta unidade seria 33 crianças de O a 6 anos, 25 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos, 10 adolescentes de 15 a 17 anos, 127 adultos de 18 a 59 anos
e 04 idosos acima de 60 anos. Desde público, tem-se 57 beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e 04 beneficiários da Pensão Estadual/SC.
Cerca de 70% das famílias atendidas vivem em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, do desemprego, da ausência de renda, acesso precário ou nulo
acesso aos serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de
pertencimento social, como as discriminações por deficiências.
Sendo assim, a partir da Vigilância Socioassistencial, foi identificado que pessoas com
deficiência com algum grau de dependência, tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos e barreiras, tais como a vulnerabilidade econômica, a falta de
acessibilidade universal, o isolamento social, as atitudes discriminatórias e preconceituosas
no seio da família, a falta de cuidados adequados e necessários por parte do cuidador para
com o deficiente, a desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, o processo de
infantilização, falta de autonomia nas atividades da vida diária, falta de independência na vida
pratica, desconhecimento sobre deficiência, a falta de adesão da família ao
acompanhamento do deficiente„ entre outros.
Foi identificado também potencialidades para habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária. Dentre elas pode-se citar: a
continuidade de alguns usuários na Educação Formal; a participação nos atendimentos,
apresentando resultados significativos em relação as oficinas desenvolvidos na Instituição,
como dança, teatro, fanfarra, entre outros; o envolvimento da família no grupo de pais;
participação ativa no grupo de usuários.
É importante destacar que conforme a LOAS, e respeitadas a PNAS, a NOB/SUAS e a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, estabelecida na Resolução CNAS n.°
109/2009, a APAE de Balneário Camboriú presta atendimento em níveis de proteção
diferentes: Proteção Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço
de Proteção Social Básica no Domicílio Para Pessoas com Deficiência); e Proteção Social
Especial de Média Complexidade (Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência e suas Famílias), serviços estes de apoio, orientação e acompanhamento às
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.
Diante deste contexto, o programa Envelhecer com Qualidade contempla a
Proteção Social Básica.

Conforme os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil possui mais de 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência (23,9% da
população do país). Das quais, a deficiência mental ou intelectual foi declarada por mais de
2,6 milhões de brasileiros, cerca de 1,4% da população brasileira.
Neste contexto, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006,
já preconizava como objetivo promover e proteger direitos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais, bem como a dignidade dos cidadãos com deficiência, conferindo um
tratamento legal internacional, voltado a temática dos diretos numanos das pessoas com
deficiência.
Esta Convenção defende que a deficiência não se restringe ao indivíduo, estando
voltada também para o ambiente à sua volta. Ao falar da deficiência é necessário
compreender o espaço e recursos disponíveis, bem como as barreiras e potencialidades que
as Pessoas com deficiência enfrentam em seu dia a dia.
Uma sociedade democrática estimula a participação de cada um e aprecia as
diferentes experiências humanas, reconhecendo o potencial de todo cidadão, oferecendo
oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e independente.
No entanto, constata-se que apesar do Brasil possuir uma legislação moderna e
específica que contempla a expressiva população de pessoas com deficiência, esta
população ainda constitui em grande parte os índices que definem a exclusão social.
O acesso deste grupo da população aos serviços de saúde, transporte, trabalho,
escola e outros, ainda é desigual, portanto necessitando que se garanta uma maior
participação do mesmo na promoção de novas políticas públicas que promovam à equidade
e o acesso as oportunidades que a comunidade disponibiliza aos outros cidadãos, bem como
a garantia dos direitos já vigentes.
Percebe-se que no fazer diário desta instituição, que vários dos nossos adultos têm
suas limitações agravadas pela falta de acesso e/ou por violações de direitos e barreiras que
agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento bem como a sua inclusão na
vida comunitária.
Neste sentido, a APAE sente a necessidade de viabilizar um programa voltado à
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade
democrática, desenvolvendo as ações que possibilitem a promoção, a defesa e garantia de
seus direitos para exercer sua cidadania.

3— CRONOG RAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
1V1t1/4,

Ação1.

ETAPA
FASE

Atendimento

acompanhamento

da

e
Fevereiro a
junho
2017

pessoa

com deficiência e sua família;

Ação 2. Desenvolvimento do
convívio familiar, grupai e
social.

Março a
junho
2017

Ação 3. Desenvolvimento do
Convívio Grupai e Social da
Pessoa com Deficiência.

Março a
Junho
2017

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO
UNIDA
DE

Acolhida, escuta,
informação,
comunicação e
defesa de direitos;
articulação da rede
de serviços

Unid.

socioassistenciais,
orientação e
encaminhamento
para rede de
serviços locais,
referência e
contrareferência,
elaboração de
instrumento
técnico de
acompanhamento
e desenvolvimento
do usuário,
orientação
sóciofamiliar,
elaboração de
relatórios e
prontuários.
Atividades em
grupos de família e
ou responsável,
uma vez por mês,
mediado pela
Assistente Social e
Psicóloga.
Atividade de Grupo
e movimento de
Autogestão e
Autodefensoria.

OTDADE

45

DURAÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

Fevereiro
2017

45 famílias

Fevereiro
2017

45
usuários

Março a
Junho

Junho
2017

Junho
2017

Março a Junho

4— PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO
Pagamento de Pessoal

Mensal
R$ 2.500,00

01 Assistente Social
Energia Elétrica

R$ 3.100,00

TOTAL

R$ 5.600,00

05 meses
R$ 12.500,00
R$ 15.500,00

R$ 28.000,00

5— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
CON CEDENTE
META

Janeiro

x

Fevereiro

Março

Abril

R$ 5.600,00

R$ 5.600,00

R$ 5.600,00

Maio

Junho

R$ 5.600,00

Valor total

R$ 5.600,00
R$ 28.000,00

CONTRAPARTIDA
Profissionais

Jan

Psicóloga

Março

Fevereiro

R$ 1.800,00

Maio

Junho

Valor Total

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

RS 1.800,00

R$ 9.000,00

R$
2.200,00
R$
1.304,00

R$ 2.200,00

RS 2.200,00

R$ 11.000,00

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

R$ 6.520,00

R$
1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 5.250,00

R$

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 5.250,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 12.000,00

Motorista

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

Auxiliar de
motorista

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

Cozinheira

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

Agentes de

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

1.050,00

serviços gerais
Pedagogo

Abril

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$
2.400,00

Total

R$ 37.020,00

Geral

6 - PEDIDO DE DEFERIMENTO
LOCAL E DATA

Balneário Camboriú, 21 de novembro de 2016

CONVEN ENTE

Oti‘.

fiDuCÈ;-1)-ercafe

ici R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

7 — APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

LOCAL E DATA

CONCED ENTE

ovemamemai
Meia
457

Balneário
Camboriú

PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

1° Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG n° 020/2016 - FMAS n° 002/2016, que
entre si celebram o Município de Balneário Camboriú e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE.
Pelo presente instrumento, o Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica
de direito público interno, com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal, Edson Renato Dias, brasileiro, casado, portador do documento de
identidade n° 1.800.841 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n° 648.581.209-10, com a
interveniência do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, representado pelo
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, sr. João Olindino Koeddermann, e a
entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, inscrita no CNPJ n°
76.698.380/0001-41, com sede e'foro na Rua 1926, n° 1.260, Bairro Centro, na cidade de
Balneário Camboriú, neste ato representada pelo seu Presidente Sra. Margid Rinnert
Buckstegge, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG n°
020/2016 — FMAS n° 002/2016, de acordo com as prerrogativas do Município de
Balneário Camboriú e em conformidade com o que preceituam a Lei Orgânica do
Município no que couber, e observando as determinações constantes da Lei
Orçamentária Anual n° 3.864/2015, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 3.828/2015, bem
como da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
014/2012, e mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do
Convênio n° 020/2016 - FMAS n° 002/2016f, previsto na Cláusula Sexta, por mais 180
(cento e oitenta) dias, conforme especificado no Parecer PRGR n° 4.89,9/2016 em anexo.
n° 020/2016 Fica portanto, alterada a Cláusula Sexta "Da Vigência" do Conkr3io
"
FMAS n° 002/2016, prorrogando assim, este instrumento ao prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do Termo Aditivo. A alteração de
qualquer das disposições estabelecidas neste Convênio somente se reputará válida se
realizada nos termos da Lei e expressamente, mediante Termo Aditivo.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 t 'Fone: +55 47 3267.7000 1 Fax: +5547 3367.1826

Balneário
Camboriú

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

CLÁUSULA SEGUNDA
As demais Cláusulas do Convênio n° 020/2016 - FMAS n° 002/2016 não
modificadas pelo presente instrumento, são ratificadas, mantendo-se inalteradas e
permanecem em vigor.
CLÁUSULA TERCEIRA
Este Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 25 de novembro de 2016

\,

\

1
k
EDSON RENATO DIAS '--Prefeito Municipal

's Er;DERMANN
LINtOlkO
JOÃO OLI'ND
Gestor do FMAS

pak w cv. 3txcies

j

MARGII5 RINNERT BUCKSTEGGE
Presidente da APAE

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
BALNEÁRIO CAMBORIIII- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: +55 47 3267.7000 1 Fax: +55 47 3367.182e

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoriaCaapaebalneariocamboriu.orq.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
(47) 3363-5106
Fone: (47) 3367-0636
Rua: 1926, n° 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES — FEVEREIRO DE 2017

PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 28 de fevereiro de 2017.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de fevereiro houve o planejamento anual do referido programa, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 150 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Viabilizar um programa direcionado à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência, por meio de
ações de defesa e garantia de direitos.

Contratação de 01 assistente social (28h/semanais) e
seus encargos sociais; pagamento de energia elétrica —
Alterações Institucionais.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
realizados

10

04

Conhecer as famílias,
pois o profissional de
Serviço Social foi
renovado em 2017 na
APAE. E ainda
reestruturar as
atividades do Serviço
Social no programa.

Falta de estrutura física.

10

13

Os atendimentos foram
direcionados as
necessidades
apresentadas de forma
espontânea.

Falta de estrutura física.

Meta não
prevista no

O

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
profissional de Psicologia
Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na

Dificuldades encontradas

N2 de
atendimentos
previstos

Dados qualitativos
alcançados

Falta de conhecimento da
Neste mês não houve
demanda para esta ação. rede de serviços e instituição
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por ser novo no espaço.

Plano de
Trabalho
O

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

Neste mês não houve
demanda para esta ação.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Grupo: Encontro de Pais

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 03: Informação, comunicação e defesa de direitos.

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Eventos relacionados a pessoa
com deficiência

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados em
julho e agosto, conforme
descrito no convênio.

Meta/Objetivo específico 04: Desenvolvimento do convívio grupai e social.

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

O

O

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.

88 (entre o
período de
março a
dezembro)

O

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio. Porém já foi
executado planejamento
das atividades para o
primeiro semestre do
ano.

Grupo: Papo Legal

Grupo: Autodefensoria

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem alterações no Programa.
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5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Neste mês de fevereiro a instituição contratou um novo profissional do serviço social, para dar
continuidade na execução das atividades previstas neste convênio, portanto as metas de
atendimento não foram cumpridas tal qual estavam previstas devido a falta de conhecimento
dos usuários pelo profissional. Mas cabe ressaltar que estão sendo executados reordenamentos
nas atividades do Serviço Social da instituição, bem como adequação de instrumentais de
trabalho. A APAE no sentido de qualificar ainda mais os serviços prestados iniciou a construção,
baseado nas políticas sociais e na realidade institucional, dos parâmetros de atuação dos
profissionais do Serviço Social e da Psicologia que deve se estender pelos próximos meses.

Balneário Camboriú (SC), 15 de março de 2017.

resSclente

A

ueno

APAEIBC
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES —JUNHO DE 2017

PROGRAMA ENVELHECER COM QUALIDADE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 30 de junho de 2017.
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de junho foram realizados procedimentos de adequação dos instrumentais, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos / referenciados com perfil de cadastro único na assistência social no
âmbito geral da instituição aproximadamente 80 usuários com idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Viabilizar um programa direcionado à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência, por meio de
ações de defesa e garantia de direitos.

Contratação de 01 assistente social (28h/semanais) e
seus encargos sociais; pagamento de energia elétrica —
Alterações Institucionais.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família para 15
usuários na proteção especial.
Etapa/Atividade prevista

Ng de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

10

14

10

6

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
profissional de Psicologia

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Falta de estrutura física.
Acompanhamento dos
casos com maior risco e
que apresentam
demandas emergenciais
possibilitando o
encaminhamento e
referenciamento na rede
de serviços.
Os atendimentos da
psicologia na APAE vem
no sentido de
oportunizar um melhor
desenvolvimento do
usuário no contexto
institucional bem como
em seu ambiente
familiar. Porém as

Falta de estrutura física.
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atividades por conta da
carga horária reduzida
estão focadas no
atendimento em grupos.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social

Etapa/Atividade prevista

N2 de

N2 de

atendimentos

atendimentos

previstos

realizados

1

1

Grupo: Encontro de Pais

Dados quali tativos

Dificuldades encontradas

alcançados

Falta de espaço físico
Os grupos são uma
importante ferramenta apropriado para execução de
no desenvolvimento das reuniões.
ações sócioassistenciais,
promovem um espaço de
acolhimento de
demandas bem como os
próprios familiares
acolhem uns aos outros
na reflexão de sua
situação.

Meta/Objetivo específico 03: Informação, comunicação e defesa de direitos.

Etapa/Atividade prevista

Eventos relacionados a pessoa
com deficiência

N2 de

N2 de

atendimentos

atendimentos

previstos

realizados

2 anuais

O

Dados qualitativos

Dificuldades encontradas

alcançados

Serão executados em
julho e agosto, conforme
descrito no convênio.

Meta/Objetivo específico 04: Desenvolvimento do convívio grupai e social.
Dificuldades encontradas

N2 de

N2 de

atendimentos
previstos

atendimentos

Grupo: Papo Legal

80 (entre o
período de
março a
dezembro)

10

Falta de estrutura física.
Os grupos com os
usuários são uma
importante ferramenta
para acompanhamento
da realidade
sóciofamiliar pois a partir
deles é que a APAE pode
se aproximar mais da
vivência de cada um dos
usuários.

Grupo: Autodefensoria

88 (entre o
período de
março a
dezembro)

40

Dados qualitativos anexo Ainda há necessidade de
avançar nas temáticas
ao relatório,
trabalhadas com os usuários
no sentido de abarcar a
proposta da política de
assistência social.

Etapa/Atividade prevista

realizados

Dados qualitativos
alcançados
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4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações.

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Neste mês de junho a instituição vem passando por alterações nas metas de atendimento e nas
atividades devido a alteração do termo de fomento, portanto as metas de atendimento não
foram cumpridas tal qual como estavam prevista. Mas cabe ressaltar que estão sendo
executados reordenamentos nas atividades do Serviço Social e Psicologia da instituição, bem
como adequação de instrumentais de trabalho. A APAE no sentido de qualificar ainda mais os
serviços prestados iniciou a construção, baseado nas políticas sociais e na realidade institucional,
dos parâmetros de atuação dos profissionais do Serviço Social e da Psicologia que deve se
estender pelos próximos meses.

Balneário Camboriú (SC), 13 de julho de 2017.

a aça Bueno
Pre4idente APAE/BC
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PROGRAMA: FORTELECENDO VÍNCULOS
INICIAL ( X)
TERMO ADITIVO( )

REFORMULAÇÃO /PLANO DE TRABALHO ( )

1— DADOS CADASTR
CONVENENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos
dos ExcepcionaiS
ENDEREÇO: Rua 1926 n2 1260 — Centro
CIDADE: Balneário
UF:
CEP:
Camboriú
SC
88.330.478
BANCO: 001

AGÊNCIA: 1489-3

CNPJ
76.698.380/0001-41
DDD/TELEFONE lN2 Inscrições no CMAS
I
(47)-3367-0636 i001/2
012

CONTA CORRENTE: 5883-1

PRAÇA DE PGTO: Banco do
i Brasil - Balneário Camboriú
NOME DO RESPONSÁVEL: Margid Rinnert Buckstegge
í CPF: 418.432.749-49
Cl/ÓRGÃO EXP. 307.074 1 CARGO: Presidente
FUNÇÃO. Presidente
MATRICULA: Não tem
ENDEREÇO: RUA 2450 n 2 300
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Balneário Camboriú
CEP: 88.330.311
DDD/TELEFONE: (47)9932-2224
2— DESCRIÇÃO DO PROJETO
TITULO DO PROJETO
PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

PERIODO DA EXECUÇÃO:
Fevereiro a Junho/2017
INICIO
01/02/2017

TÉRMINO
30/06/2017

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Balneário Camboriú (SC)
foi fundada em 14 de novembro de 1984 e desde então, vem buscando ser referência no
atendimento às pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.
Conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
promulgada pelo o Decreto n° 6.949/2
009, define que as "Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". As

barreiras, referidas pela Convenção da ONU, podem se: atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, dentre outras.
A Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvoiv mento e o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Intelectual como o estado de

caracteriza a Deficiência

redução notável do funcionamento intelectual,

significativamente, inferior à média, associado às limitações pelo menos em dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas,
habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança,
aptidões escolares, lazer e trabalho. A deficiência origina-se antes dos 18 anos de idade.
Nesta perspectiva, o objetivo da Instituição é proporcionar um programa de
atendimento de habilitação e reabilitação, visando inclusão da pessoa com deficiência a vida
comunitária, como preconiza a Resolução n° 34/2011 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). O artigo 2° desta Resolução, define que a habilitação e a reabilitação da
pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária "é um processo que
envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas no enfrentamento das
barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo à assistência social ofertas
próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a
autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e
efetiva na sociedade".
A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência é um processo de atendimento
que utiliza recursos e procedimentos nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência
social e outros, com vistas à redução das incapacidades, desenvolvimento das
potencialidades e habilidades para o trabalho, à inclusão social e à melhoria da qualidade de
vida. Este processo se dá ao longo da vida da pessoa com deficiência e não tem previsão de
término. É centrado no indivíduo e tem nas características e demandas de cada usuário o
seu eixo gerenciador, variando de pessoa para pessoa.
A APAE é uma Entidade sem fins lucrativos que para manter seus programas conta
com o auxílio de convênios com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Federal e com a
ajuda da Comunidade através das campanhas promovidas pela Associação a nível
Municipal. Ela faz parte da e Federação Nacional e Estadual de APAEs, estando inscrita e
com representação nos Conselhos Municipais de Direitos (Assistência Social, Criança e
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Saúde), bem como referenciada nos equipamentos
de referencias CRAS e CREAS.
Atualmente, a APAE atende cerca de 199 pessoas com deficiência intelectual (108

masculino e 91 feminino) residentes no município de Balneário Camboriú/SC. A cidade está
localizada na região do Vale do ltajaí, caracterizando-se como unia cidade urbana, turística,
com fluxo de pessoas ano inteiro, sendo mais intenso no verão.
O público atendido nesta unidade seria 33 crianças de O a 6 anos, 25 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos, 10 adolescentes de 15 a 17 anos, 127 adultos de 18 a 59 anos
e 04 idosos acima de 60 anos. Desde público, tem-se 57 beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e 04 beneficiários da Pensão Estadual/SC.
Cerca de 70% das famílias atendidas vivem em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, do desemprego, da ausência de renda, acesso precário ou nulo
acesso aos serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de
pertencimento social, como as discriminações por deficiências.
A convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2006 defende que a
deficiência não se restringe ao indivíduo, estando voltada também para o ambiente à sua
volta. Ao falar da deficiência é necessário compreender o espaço e recursos disponíveis,
bem como as barreiras e potencialidades que as Pessoas com deficiência enfrentam em seu
dia a dia.
Sendo assim, a partir da Vigilância Socioassistencial, foi identificado que pessoas com
deficiência com algum grau de dependência, tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos e barreiras, tais como a vulnerabilidade econômica, a falta de
acessibilidade universal, o isolamento social, as atitudes discriminatórias e preconceituosas
no seio da família, a falta de cuidados adequados e necessários por parte do cuidador para
com o pessoa com deficiencia, a desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, o
processo de infantilização, falta de autonomia nas atividades da vida diária, faita de
independência na vida pratica, desconhecimento sobre deficiência, a falta de adesão da
família ao acompanhamento do deficiente, entre outros.
Foi identificado também potencialidades para habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária. Dentre elas pode-se citar: a
continuidade de alguns usuários na Educação Formal; a participação nos atendimentos,
apresentando resultados significativos em relação as oficinas desenvolvidos na instituição,
como dança, teatro, fanfarra, entre outros; o envolvimento da família no grupo de pais;
Participação ativa no grupo de usuários.
É importante destacar que conforme a LOAS, e respeitadas a PNAS, a NOB/SUAS e a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, estabelecida na Resolução CNAS n.°
109/2
009, a APAE de Balneário Camboriú presta atendimento em níveis de proteção

diferentes: Proteção Básica
de Proteção Social Básica
voltados para Defesa

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço

no Domicílio Para Pessoas com Deficiência, programa e projetos

e Garantia de Direitos); e Proteção Social Especial de Média
Complexidade (Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e
suas
Famílias, e programa e projetos
voltados para Habilitação e Reabilitação), serviços estes de
apoio, orientação e acompanhamento às
famílias com um ou mais de seus membros em
situação de ameaça ou violação de direitos.
Diante deste contexto, o programa Fortalecimento de Vínculos contempla a Proteção
Social Especial de Média Complexidade.
Os serviços prestados pela APAE de Balneário Camboriú na área de assistência
social têm como público alvo a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, esta em
desvantagem pessoal resultante da
própria deficiência, independente da situação de pobreza
que agrava sua vulnerabilidade
conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social
(PNA5/2
004). A PNAS 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 prevenção, promoção, inserção e proteção, devendo atuar sobre as condições
que gerem desvantagens
pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades.
A expectativa de vida das pessoas com Deficiência Intelectual vem aumentando
gradativamente, nas últimas décadas, assim como a expectativa de vida
da população em
geral. Este fato, aliado ao
envelhecer também dos pais e familiares, ocasiona muitas
preocupações e gera uma insegurança muito grande nos mesmos, por não saber cuidar de
seus filhos . Consequentemente, a uma elevação do grau de dependência e dificuldades no
convívio familiar e comunitário da pessoa com deficiência, limitando sua capacidade.
As pessoas com Deficiência Intelectual envelhecem conforme suas particularidades
físicas e psíquicas, sua história de vida, as complicações inerentes à causa que originou a
deficiência e o grau de integração familiar
e social. O envelhecimento dessas pessoas ocorre
de forma similar ao da população em geral, porém precocemente. Durante esse processo, as
potencialidades dos indivíduos devem ser desenvolvidas, de forma a melhorar suas
condições de vida, e a família às vezes não conseguem proporcionar as condições
necessárias.
Além do contexto envelhecimento, é importante destacar que percebe-se que no fazer
diário desta
instituição, que vários dos adultos tem suas limitações agravadas também por
dificuldades de acessos aos direitos, pelas barreiras (atitudinais, sociais, culturais,
econômicas, arquitetõnicas e tecnológicas) que acentuam a dependência, comprometem o

desenvolvimento, e a exclusão social que vivem cotidianamente. No Plano Viver sem Limites,
decreto n° 7.612/2
011, ressalta o compromisso do Brasil com as prerrogativas da convenção
da ONU sobre os direitos da Pessoa com deficiência empenhando-se na equiparação de
Oportunidades para que a deficiência não seja utilizada como impedimento.
Neste sentido, a APAE percebeu a necessidade de viabilizar um programa voltado à
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência na medida em que vão
envelhecendo e a promoção de sua inclusão à vida comunitária, visando as ações que
possibilitem o desenvolvimento de habilidades ainda latentes em direção ao futuro de
conquista e desenvolvendo habilidades e competências que por alguma (s) circunstância (s)
se perderam ou enfraqueceram.

3— CRONOG RAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
META

Ação1.

Atendimento

ETAPA
FASE
e

acompanhamento da pessoa
com deficiência e sua família;

Ação 2. Desenvolvimento do
convívio familiar, grupai e
social.

Fevereiro a
junho
2017

Fevereiro a
Junho
2017

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO
UNIDA
DE

Acolhida, escuta,
informação,
comunicação e
defesa de direitos;
articulação da rede
de serviços
socioassistenciais,
orientação e
encaminhamento
para rede de
serviços locais,
referência e
contrareferência,
elaboração de
instrumento
técnico de
acompanhamento
e desenvolvimento
do usuário,
orientação
sóciofamiliar,
elaboração de
relatórios e
prontuários.
Atividades em
grupos de família e
ou responsável,
uma vez por mês,
mediado pela
Assistente Social e
Psicóloga.

Unid.

QTDADE

15

15 famílias

DURAÇÃO
INÍCIO

Fevereiro
2017

Fevereiro
2017

TÉRMINO -

Junho
2017

Junho
2017

Ação 3. Casa Adaptada

Fevereiro a
Junho
2017

Visitas domiciliares,
através de
Assistente Social e
Terapeuta

15 famílias

Fevereiro
2017

Junho
2017

Ocupacional.

4— PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO
Serviços contábeis
Material de Expediente

NATUREZA DA DESPESA

Material de Higiene e Limpeza

R$ 880,00
R$ 1.208,00
R$ 912,00

Manutenção de computadores
TOTAL

R$ 600,00
R$ 3.600,00

Mensal

05 meses
R$ 4.400,00
, R$ 6.040,00
R$ 4.560,00
R$ 3.000,00
R$ 18.000,00

5— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
CONCEDENTE
META

Janeiro

Fevereiro
R$ 3.600,00

Março

Abril

R$ 3.600,00

Maio

R$ 3.600,00

Junho

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

Valor total

R$ 18.000,00

CONTRAPARTIDA
Profissionais
Terapeuta

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Total

R$ 1.104,00

R$ 1.104,00

R$ 1.104,00

R$ 1.104,00

R$ 1.104,00

R$ 5.520,00

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 11.000,00

Auxiliar de
motorista

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

R$ 1.304,00

R$ 6.520,00

Cozinheira

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 5.250,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 1.050,00

R$ 5.250,00

R$ 6.708,00

R$ 6.708,00

R$ 6.708,00

R$ 6.708,00

R$ 6.708,00

R$ 33.540,00

Ocupacional
Motorista

Agentes de
serviços
gerais
Total Geral

6- PEDIDO DE DEFERIMENTO
LOCAL E DATA
Balneário Camboriú, 21 de novembro de 2016

CONVENENI —E

_

Aargid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

7 — APROVAÇÃO PELO CONCED ENTE
LOCAL E DATA
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

1° Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG n° 019/2
016 - FMAS n° 001/2016, que
entre si celebram o
Município de Balneário Camboriú e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE.
Pelo presente instrumento, o

Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica

de direito público interno, com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal, Edson Renato Dias, brasileiro, casado, portador do documento de
identidade n° 1.800.841 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n°
648.581.209-10, com a
interveniência do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, representado pelo
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, sr. João Olindino Koeddermann, e a
entidade
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, inscrita no CNPJ n°
76.6
98.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, n° 1.260, Bairro Centro, na cidade de
Balneário Camboriú, neste ato representada peio seu Presidente Sra. Margid Rinnert
Buckstegge, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG n°
019/2 016 — FMAS n° 001/2
016, de acordo com as prerrogativas do Município de
Balneário Camboriú e em conformidade com o que preceituam a Lei Orgânica do
Município no que couber, e observando as determinações constantes da Lei
Orçamentária Anual n° 3.864/2
015, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 3.828/2
015, bem
como da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
014/2012, e mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo Aditivo tem por o letivo prorro r o prazo de vigência do
Convênio n° 019/2 016 - FMAS n° 001/2
016, previst n
láusula Sexta, por mais 180
(cento e oitenta) dias, conforme especificado nb Parecer PRGR n
° 4.899/2016 em anexo.
Fica portanto, alterada a Cláusula Sextá "Da Vigência" do Convênio,n° 01
9/2016
FMAS n° 001/2
016, prorrogando assim, este instrumento ao prazo de at4
,4430 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do Termo Aditivo. A alteração de
qualquer das disposições estabelecidas neste Convênio somente se reputará válida se
realizada nos termos da Lei e expressamente, mediante Termo Aditivo.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900
1 Fone: +55 47 3267.7000 1 Fax: +5547 3367.1826

Balneário
Camboriú

PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFETO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

CLÁUSULA SECUA
As demais Cláusulas co Convênio n° 019/2
016 - FMAS n' 001/2 016 não
modificadas pelo presente inst Jmento, são ratificadas, mantendo-se inalteradas e
permanecem em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA
Este Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 25 de novembro de 2016

EDSON RENATO DIAS —
Prefeito Municipal

-JOÃO dLINDINQ KOEDDERMANN
Gestor do FMAS

9fJatw4 Q

'

MARGI RINNERT BUCKSTEGGE
Presidente da APAE

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: +55 47 3267.7000 1 Fax: +5547 3367.1826

.•

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORICI
escola@apaebalneariocamboriu.org.br

APAE

diretoria(Wapaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasilorg.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n° 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO DE 2017.

PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 28 de fevereiro de 2017.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de fevereiro houve o planejamento anual do referido programa, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos no âmbito geral da instituição aproximadamente 170 usuários com
idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Viabilizar um programa direcionado a desenvolver Serviços Contábeis, material de expediente, higiene e
estratégias para estimular e potencializar recursos das limpeza e manutenção de computadores.
pessoas com deficiência, de suas famílias no processo de Alterações Institucionais.
habilitação e reabilitação para sua inclusão a vida
comunitária.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família
Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

10

4

10

Meta não

Falta de estrutura física.

13

Os atendimentos foram
direcionados as
necessidades
apresentadas de forma
espontânea.

Falta de estrutura física.

O

Neste mês não houve

Falta de conhecimento da

Atendimento individualizado
ao usuário e suas famílias
profissional de Psicologia
iniciais

para

Dificuldades encontradas

Conhecer as famílias,
pois o profissional de
Serviço Social foi
renovado em 2017 na
APAE. E ainda
reestruturar as
atividades do Serviço
Social no programa.

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Avaliações

Dados qualitativos
alcançados

Relatório de Atividades referente ao mês de fevereiro de 2017 — APAE de BC
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@aebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.orq.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n. 1260 — Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

entrada do usuário na
instituição
pelo
Serviço
Social

prevista no
Plano de
Trabalho

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

demanda para esta ação. rede de serviços e instituição
por ser novo no espaço;
Falta de estrutura física.
O

Neste mês não houve
demanda para esta ação.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social

Etapa/Atividade prevista

Grupo: Roda de Conversa
sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência

N2 de
atendimentos
previstos

N9 de
atendimentos
realizados

O

O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Serão executados a
partir de março,
conforme descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 03: Casa Adaptada

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

Visitas domiciliares realizadas 10 visitas a
pelos profissionais de serviço
serem
social e terapia ocupacional
realizadas no
decorrer do
ano, de acordo
com a
demanda
identificada.

N9 de
atendimentos
realizados
O

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Neste mês não houve
demanda para esta ação.

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações no Programa.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Neste mês de fevereiro a instituição contratou um novo profissional do serviço social, para dar
continuidade na execução das atividades previstas neste convênio, portanto as metas de
atendimento não foram cumpridas tal qual estavam previstas devido a falta de conhecimento
dos usuários pelo profissional. Mas cabe ressaltar que estão sendo executados reordenamentos
nas atividades do Serviço Social da instituição, bem como adequação de instrumentais de
trabalho. A APAE no sentido de qualificar ainda mais os serviços prestados iniciou a construção,
baseado nas políticas sociais e na realidade institucional, dos parâmetros de atuação dos
profissionais do Serviço Social e da Psicologia que deve se estender pelos próximos meses.
Balneário Camboriú (SC), 15 de março de 2017.
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na ela Sava Bueno
Presidente APAE/13C

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola@apaebalneariocamboriu.org,br
diretoria@epaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES —JUNHO DE 2017

PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 30 de junho de 2017.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA:
No mês de junho foram realizados procedimentos de adequação dos instrumentais, bem como
atendimentos, sendo estes principalmente por demanda espontânea.
Neste mês foram atendidos / referenciados com perfil de cadastro único na assistência social no
âmbito geral da instituição aproximadamente 80 usuários com idade entre 6 e 70 anos.
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Viabilizar um programa direcionado a desenvolver Serviços Contábeis, material de expediente, higiene e
estratégias para estimular e potencializar recursos das limpeza e manutenção de computadores.
pessoas com deficiência, de suas famílias no processo de Alterações Institucionais.
habilitação e reabilitação para sua inclusão a vida
comunitária.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua família para 45
usuários na proteção Básica.
Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

10

14

Acompanhamento dos
Falta de estrutura física e
casos com maior risco e carga horária incompatível
que apresentam
com a demanda.
demandas emergenciais
possibilitando o
encaminhamento e
referenciamento na rede
de serviços.

10

6

Os atendimentos da
psicologia na APAE vem
no sentido de
oportunizar um melhor
desenvolvimento do
usuário no contexto
institucional bem como

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Serviço Social

Atendimento individualizado
às famílias dos usuários pelo
profissional de Psicologia

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Falta de estrutura física.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORICI

APAE

escola~ebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
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em seu ambiente
familiar.

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição
pelo
Serviço
Social

Avaliações
iniciais
para
entrada do usuário na
instituição pela psicologia

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

4

A avaliação inicial do
usuário para entrada no
serviço, foi
reestruturada,
permitindo uma melhor
avaliação da situação
social do usuário e sua
família, bem como o
encaminhamento das
demandas na rede de
serviços.

Meta não
prevista no
Plano de
Trabalho

4

A avaliação inicial do
usuário para entrada no
serviço, foi
reestruturada,
Falta de estrutura física e
possibilitando um
recursos específicos para
melhor conhecimento da
testagem.
realidade sóciofamiliar
bem como das condições
intelectuais do usuário
para entrada no serviço.

A avaliação inicial está
passando por reestruturações
o que está qualificando a
entrada do usuário na
instituição.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

N2 de
atendimentos
realizados

2

O

Grupo: Roda de Conversa
sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades encontradas

Não foram executados
Falta de espaço físico
grupos neste mês.
apropriado para execução de
Os grupos são uma
reuniões.
importante ferramenta Os grupo não foram
no desenvolvimento das executadas pois a APAE está
ações sócioassistenciais, em processo de modificação
promovem um espaço de das atividades para o novo
acolhimento de
termo de fomento.
demandas bem como os
próprios familiares
acolhem uns aos outros
na reflexão de sua
situação.

Meta/Objetivo específico 03: Casa Adaptada

Etapa/Atividade prevista

N2 de
atendimentos
previstos

Visitas domiciliares realizadas 10 visitas a
pelos profissionais de serviço
serem
social e terapia ocupacional
realizadas no
decorrer do
ano, de acordo

N2 de
atendimentos
realizados
2

Dados qualitativos
alcançados
A visita domiciliar em
equipe é um importante
instrumento de atuação
junto aos usuários pois
aproxima a instituição da

Dificuldades encontradas

Falta de transporte disponível
para realização de visitas com
frequência;
Horários que os profissionais
realizam visitas domiciliares
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com a
demanda
identificada.

realidade do usuário
são compatíveis com os
bem como suas
horários de trabalho dos
condições de
familiares, de forma que não é
acessibilidade dentro de possível realizar adaptações
seu espaço de
e/ou orientações a algumas
sociabilidade.
famílias em visita domiciliar.

4. ALTERAÇ ES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações.
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Neste mês de junho a instituição vem passando por alterações nas metas de atendimento e nas
atividades devido a alteração do termo de fomento, portanto as metas de atendimento não
foram cumpridas tal qual como estavam prevista. Mas cabe ressaltar que estão sendo
executados reordenamentos nas atividades do Serviço Social e Psicologia da instituição, bem
como adequação de instrumentais de trabalho. A APAE no sentido de qualificar ainda mais os
serviços prestados iniciou a construção, baseado nas políticas sociais e na realidade institucional,
dos parâmetros de atuação dos profissionais do Serviço Social e da Psicologia que deve se
estender pelos próximos meses.

Balneário Camboriú (SC), 13 de julho de 2017.

15:4W
e a Sj2
ava Bueno
Presidente APAE/BC
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ESTADO DE SANTA CATARINA

ALNAZIO PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIL)

z_

MIMO

~BOM

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO -TERMO DE COLABORAÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

1 — PROPONENTE
1.1-ENTIDADE PROPONENTE:

1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
1.3- ENDEREÇO e CEP:

Rua 1926 n° 1260 — Centro — CEP 88.330-702
1.4-CIDADE:

1.6-

1.5- U.F:

Balneário
Camboriú

DATA

DE

CONSTITUIÇÃO:

SC

14/11/1984

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da osc): Isabela

1.7- DDD/TELEFONE: 47 3367-0636
1.8- E-MAIL:
1.9-SITE:
http://balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

1.11- CPF: 419.806.979-49

Sava Bueno
1.12- ENDEREÇO (Presidente da osc): Rua 511, n° 14 - Centro

1.13- CIDADE:

Balneário Camboriú

1.15-CEP: 88.330-702

1.14- U.F:
SC

1.16- DDD/TELEFONE:47 3367-2134
1.17- E-MAIL: camboriu@buenoimoveis.com.br
1.18- SITE:

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES
2.1-NOME COMPLETO

IsaDel2 Sava Bueno

2.2-CPF

419.806.979-49

2.3-RG/ÓRGÃO
EXPEDIDOR

161.097- SSP SC

2.4- ENDEREÇO
RESIDENCIAL

Rua 511, n° 14- Centro

3- DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1 - TITULO DO OBJETO:

3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE
DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊN
CIA INTELECTUAL OU
MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.

Início: 01/07/2017
Término: 31/12/2017

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias.
3.4 - Descrição do objeto, público a ser atendido e realidade local:

BALNEARIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinarnarça, 320 , Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: +5547 3267.7084 1 Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

Público Atendido: Pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per capita de até 1/2 salário
mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos ,conforme Decreto 6.135 de 20 20 de junho de 2007 que define os
parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
Realidade Local: A política de Assistência Social é recente no município de Balneário 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 novos direitos para a referida população. Diante desta
realidade, o município 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 famílias
3.4.1. - O atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência intelectual ou
múltipla e suas famílias, deve ter as seguintes características:
a - Constituir-se em um espaço coletivo dialógico;
b - fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos de usuários;
c - subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática;
d - identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social;
e -possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do
seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos dos usuários para a
rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de território de atuação;
g - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o código de ética das/os
profissionais que executam os atendimentos;
h - funcionar no mínimo de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo realizar
atividades no período noturno.
3.4.2. - A assistência prestada inclui as seguintes atividades:
a - Acolhida particularizada eu coletiva;
b - atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
c - atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;
d - visitas e atendimentos domiciliares;
e - atendimento à família;
f - atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou quaisquer outras formas
de participação social);
g - desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação, saúde, previdência e
demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos;
h - Formação político-cidadã dos usuários e suas famílias, fazendo com que tenham condições de buscar o reconhecimento de

novos direitos de cidadania e acesso a proteção social;
i - acessar/promover os direitos de cidadania já estabelecidos;
j - promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento da participação social e ao
fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania;
k - qualificar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e comunitária do usuário;
I - potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas famílias;
m - socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política de assistência social;
n - incidência na reaução das vulnerabiiidades e riscos sociais.
3.4.3. Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para o atendimento de 20 pessoas com deficiência intelectual
ou múltipla será composta por:
a - 01 (urn/a) assistente social (28 horas semanais)
b - 01 (um) psicólogo/a 28 horas semanais
o- 01 (um) Terapeuta Ocupacional 16 horas semanais
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4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS
META

MESES DO ANO
7

8

9

10

11

1. Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e sua
família.

X

X

X

X

X

2. Desenvolvimento do convívio familiar grupai e social.

X

x

X

X

3. Informação comunicação e defesa de direitos.

12

X

4. Desenvolvimento do convívio grupai e social.
i 5. Articulação com rede intersetorial.

X

X

X

X

X

x

X

X

INDICADORES DE CONTROLE SOCIAL DAS METAS (Definidos pela gestão)
4.1 METAS

4.2
ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

4.3 INDICADOR FISICO
UNIDADE

QUANTIDADE
100%
MENSAL

4.4 DURAÇÃO
META

INICIO

TÉRMINO

50% de participação das/os
usuárias/os em oficinas
socioeducativas (META 4)

Sede da OSC

Usuáriasios

38

38

01/07/201
7

50% de participação das
famílias em grupos
específicos (META 2)

Sede da OSC

Usuários/os

2

2

01/07/201
7

31/12/201
7

50% de visitas e
atendimentos
domiciliares/mês (METAS 1)

Dernicão das/os
usuários atendidos

Dorniciiio

50

50

01/07/201
7

31/12/201
7

02

02

01/07/201
7

31/12/201
7

100% de atividade
comunitária/semestre (META
3)

Centros de
Atividade
Referência de
Comunitária
Assistência Social
,
e/ou Escolas e/ou
i Unidade Básicas de
Saúde

31/12/201
7
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100% de Reuniões com a
Rede intersetorial
(Assistência Social,
Educação e demais órgãos
do Sistema de Defesa e
Garantia de Direitos) (META
5)

A definir pela OSC

Reunião

Quantidade a
partir da
demanda
identificada

Quantida
de a
partir da
demanda
identifica
da

01/07/201
7

31/12/201
7

5- PLANO DE APLICAÇÃO
5.1 • SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Repasse mensal de recursos financeiros

5.2-UNIDADE

5.3- QUANTIDADE

Monetária

R$ 7.994,12

5.4 PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO DA DESPESA

CONCEDENTE

PROPONENTE

VALOR TOTAL

PESSOA FISICA

R$ 48.002,61

R$ 65.604,00

RS 113.606,61

ENCARGOS

R$ 5.247,39

R$ 5.119,77

R$ 10.367,16

R$ 64.200,00

RS 64.200.00

PESSOA JURIDiCA
PASSAGENS
DIÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO
MATERIAL PERMANENTE
HOSPEDAGEM
TOTAL

R$ 53.250,30

i R$ 134.923,77

R$ 188.173,77

5.5 CONTRAPARTIDA
N° de
ordem

Especificação

01

Neurologista

01

R$ 1.600,00

R$ 9.600,00

Psiquiatra

01

RS 1.830,00

R$ 10.980,00

02

.

Quant.

Valor unitário

Valor Total
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03

Motorista

01

R$ 2.200,00

R$ 13.200,00

04

Auxiliar de motorista

01

R$ 1.304,00

R$ 7.824,00

05

Cozinheira

01

R$ 1.200,00

R$ 7.200,00

06

Agente de serviços gerais

01

R$ 1.200,00

R$ 7.200,00

07

Alimentação

R$ 1.200,00

R$ 7.200,00

08

Combustível

R$ 2.500,00

R$ 15.000,00

09

Secretária Administrativo

R$ 1.600,00

R$ 9.600,00

10

Material de expediente

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

Material adaptado

R$ 2.000,00

R$ 12.000,00

12

Brinquedos

R$ 2.000,00

R$ 12.000,00

13

Manutenção de veículo

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

14

Água, Luz, telefone, etc

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

01

TOTAL GERAL

R$ 129.804,00

5.6- ATIVIDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC
(definidas pela gestão)
Oficina com usuários acompanhados

3.5 - UNIDADE

3.6- QUANTIDADE

Oficina

META 4

Atendimento individual

Atendimento

META 1

Atendimento Familiar

Atendimento

META 1

Oficina com famílias

Oficina

META 2

Atividade Comunitária

Atividade

META 3

Visita e Atendimento Domiciliar

Atendimento

META 1

Reunião com a Rede intersetorial

Reunião

META 5

5.7 QUADRO DE INDICADORES DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELA OSC
METAS

PRODUTO/SERVIÇO
( POR 6 MESES)

RESULTADO
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1

1.

Atendimento e acompannamento da
pessoa com deficiência e sua família.

Realizar 20 Atendimentos/mês de
Serviço Social:
Realizar 20 Atendimentos/mês de
Psicologia;
Realizar 10 visitas domiciliares /mês;

- Prevenir situações de vulnerabilidade
social.
- Buscar a superação da situação de
vulnerabilidade.
- Realizar encaminhamentos na rede
de serviços.

2.

Desenvoivimento do convívio familiar
grupai e social,

Realizar 02 grupos de familiares / mês;

- Promover a discussão dos direitos da
pessoa com deficiência.
- Buscar a garantia e efetividade dos
direitos da pessoa com deficiência.
- Levantar junto às famílias propostas
de futuros programas para APAE.

3.

Informação comunicação e defesa de i Participar de 02 eventos anuais
direitos,
relacionados à pessoa com deficiência

4.

Desenvolvimento do convívio grupai e
soda:.

.

Articulação com rede intersetorial.

Realizar 08 grupos de usuários / mês
pela psicologia;
i Realizar 05 grupos de usuários de
i autodefensoria / semanal;

Promover reuniões com rede de
serviços públicos quando identificadas
demandas para esta ação.
Realizar articulação de rede para os
usuários inseridos na oficina de
iniciação para o trabalho, sendo 1
visita semanal.

- Divulgar a capacidade e/ou potencial
da pessoa com deficiência.

- Promover a autonomia, autogestão.
- Promover a discussão sobre
1 temáticas da vida cotidiana.
- Fortalecer o exercício da cidadania e
a discussão a cerca dos direitos da
pessoa com deficiência;

- Promover o acesso dos usuários aos
serviços;
- Avançar na discussão da política para
pessoa com deficiência no âmbito
municipal;
- Articular estratégias de enfrentamento
para as situações de vulnerabilidade
dos usuários.

5.8 FORMA DE CONTROLE SOCIAL DAS METAS (definidas pela gestão):
; Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade
local:
- Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos usuários participantes;
- Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação nas atividades realizadas
(atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);
- Relatório de execução de atividades reaiizadas, agenda dos profissionais e/ou atividades (com datas e horários).
Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes itens:
- 50% de participação efetiva de usuários e famílias nos grupos ofertados;

Rua Dinamarca, 320

1
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- 20% dos usuários estar participando em espaços de deliberação e controle social;
- 50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Referência de
Assistência Social do território em que moram;
- 80% das famiiias de usuários, com renda per capita de até 'A salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos
serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da política de assistência
social do município.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (REPASSE)
NOV. +1

METAS

1,2,3,4,5
ASSISTENTE
SOCIAL 28 H
PSICÓLOGA
28 H
T.00LIPA.CiÓN

JULHO

lin 2.649,60
.
I
' RS 2.549,60

AGOSTO

R$2.649,60

SETEMBRO

OUTUBRO

RS 2.649,60

RS 2.649,60

PARCELA DO
13 SAL

R$ 3.410,85

DEZEMBRO +

13° + FÉRIAS

TOTAL

R$ 4.971,56
R$ 18.980,81

RS 2,649,60

R$ 2.649,60

RS 2.649,60

R$ 3.410,85

R$ 4.971,56
R$ 18.980,81

'.. 1.20702

AL 16H

RS 1.207.02

R$ 1.207,02

R$ 1.207,02

R$ 1.863,01

R$ 3.349,90
R$ 10.040,99

TOTAL
SALÁRIOS

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22 R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 8.684,71

R$ 13.293,02

R$ 48.002,61

ENCARGOS
SOCIAIS

R$ 1.487,90

R$ 1.487,90 RS 1.487,90

R$ 1.487,90

R$ 1.609,72

RS 2.805,84

R$ 10.367,16

TCTP-._ MÊS

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12 R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 10.294,43

R$ 10.979,09'

R$ 53.250,00

ui arecooer em L.,ezerncn:
'

ceknoc a contrapartida da APAE no valor de R$ 5.119,77.

6.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 53.250,00
6.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 180 - FMAS - 3.3.50.00.00 Transferências a instituições privadas
sem fins lucrativos - Ação 2.45 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

7—

PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITA M

7.1-Receitas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros

,
• 7.2-UNIDADE

i,

Monetária

7.3- VALOR
UNITÁRIO

R$ 8.875,00

7.4 - TOTAL

R$ 8.875,00

7.5 TO-,AL GERAL RECEITAS: RS 3.875,00
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7.6-Despesas Previstas

7.7-UNIDADE

Assistente Social 28n

1

7.8-VALOR
UNITARIO
R$ 2.649,60

Psicóloga 28h

1

R$ 2.649,60

R$ 2.649,60

Terapeuta ocupaconal 16h

R$ 1.207,02

R$ 1.207,02

Encargos Sociais

R$ 1.487,90

R$ 1.487,90

I
I

TOTAL

7.10 -TOTAL GERAL DESPESAS MENSAIS:

7.9 - TOTAL
R$ 2.649,60

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

8 - OBSERVAÇÕES GERAIS
Todas as ações desenvolvidas pela OSC para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela
Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), como também, demais normativas e
regulamentações que norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e
benefcios socioassistenciais como política pública de defesa e garantia de direitos.
Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2, o OSC deverá sempre que identificar a
demanda, fazer o encaminhamento dos usuários e suas famílias, para a rede de serviços
socioassistenciais da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o
caso, como também, para as demais políticas públicas de Defesa e Garantia de Direitos
implantadas na rede municipal.
A OSC deverá trabalhar em parceria com os ORAS e CREAS do município (definidos como
órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para
inserção nos acompanhamentos.
9. DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
9.1-NOME COMPLETO

9.2-CPF

9.3-CARGO

Assistente Social

A contratar

Assistente Social

Psicólogo a contratar

A contratar

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional a
contratar

A contratar

Terapeuta Ocupacional

9.4- TELEFONE PARA
CONTATO IMEDIATO

A contratar

_.

10— DECLARAÇAO
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TERMO DE

COLABORAÇÃO FMAS N° 003 / 2017 (PMBC 24/2017)

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR
INTERMÉDIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS, E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ n°
O MUNICiP10 DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL
83.102.285/0001-07
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
Gestor do Fundo Municipal de Assistencial e Social.
neste ato representada pelo Sr. Luiz Maraschin,
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita
CPF: 400.902.209-25, e a
76.698.380/0001-41, com sede na Rua 511, n° 14- Centro. Balneário Cambonú-SC,
no CNPJ sob n°
doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela Presidente da
CPF: 419.806.979-49, resolvem celebrar o presente Termo de
OSC, Sra. Isabela Sava Bueno,
Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, 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 n° 2017016261 e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O presente Termo de Colaboração, deco-rente de inexigibilidade do chamamento público, tem por •
objeto atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com de i ,ncia
intelectual ou múltipla e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
1.2 - o detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma se
OS e
desembolso e a previsão de receitas e despesas constam do Plano de Trabalho proposto pela
sendo parte integrante e indissociável deste TERMS DE
aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO,
PARCERIA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

'r>
et

2.1 São obrigações dos Participes:
I - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) apresentar mensalmente a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de
Colaboração;
BALNEÁRIO CAMBORILI- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça
b)
que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo no
suas ações banners
que couber, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n° 13.019/2014 e serviços
disponibilizados pela organização a comunidade através deste Termo de Colaboração:
dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle interno e do
c)
Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos
instrumentos de transferências previstas pela Lei n° 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução
e guarda do objeto;
zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, inclusive no
d)
que diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando for o caso:
responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
e)
comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou
.ao
subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da Soôiedade civil em relação
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição
à sua execução;
disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao Termo
f)
de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o plano de trabalho;
Caso da Organização da Sociedade Civil vier adquirir equipamentos e materiais permanentes com
g)
recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem deverá ser gravado com cláusula de
inalienabilidade. A OSC deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à ad mis ção
pública ou outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e ujo ob to
social seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção
Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvi
h)
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

nto

II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade dá administração pública,
a)
contemplando neste a designação do gestor do Termo de Colaboração;
promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que. a
b)
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar
parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;
emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de
c)
monitoramento e avaliação designada;
realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários
d)
do plano de trabalho e utilizar os resultados corno subsídio na avaliação da parceria celebrada e do
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cumprimento dos objetivos pactuados. bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades
definidas;
na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou
e)
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer.
todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
manter, em seu sitio oficial na internei, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de
f)
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto
g)
da parceria;
fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião
h)
da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às
referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens. materiais ou objetos que serão submetidos à
i)
Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento destes, assumindo o
compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso:
fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela decorram,
j)
permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada pela Administração
Pública a plataforma eletrônica, as prestações de. conta se darão por meio fIsico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Tern são
provenientes da funcional programática abaixo discriminada:
Órgão: 26000 — Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Unidade: 26001 — Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Função: 8 - Assistência Social;
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente;
Programa 1522 - Assistência à Criança e ao Adolescente;
Ação. 2 37 - Formalização de Convênio com Entidades - Criança e Adolescente,
Dotação - 3.3.50.00.00:
037 ),
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários (26001.8.243.1522.2
3.2 Para a consecução do objeto e o cumprimento das metas estabelecidas nesta Parceria, o Municipio
repassará o valor global de R$ 53.250 (cinquer ta e ires mil e duzentos e cinquenta reais), por meio de
06 (seis) parcelas mensais, à OSC, em conformidade com o seguinte cronograma de desembolso:
Cronograma de Desembolso
EXERCICIO
DE 2017

JULHO

1
AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO \'
NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL

—1
i
i
I
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RS 7.994.12

Valor

RS 7.994,12

RS 7.994,12

RS 7 994,12

RS 10.979,09

RS 10.294,43
1

\

RS 53 250 00

3.3 - O valor referente a 1a Parcela será pago em até 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação do
extrato do Termo de Colaboração.
3.4 - As demais parcelas serão pagas, mensalmente, em regime de adiantamento, após apresentação
da prestação de contas da parcela anteriormente recebida, conforme estabelecido na CLÁUSULA
OITAVA deste Termo.
3.5 - A omissão, ou, a apresentação da prestação de contas contendo irregularidades, implicará na
suspensão do pagamento das demais parcelas. até sanadas as irregularidades

CLÁUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
4.1 Para a consecução do objeto e o cumprimento das metas estabelecidas nesta Parceria, a OSC
aplicará, como contrapartida, no objeto da parceria o valor global de R$ 134.923,77 (cento e trinta e
quatro mil e novecentos e vinte e três reais, setenta e sete centavos), conforme o seguinte cronograma
de desembolso:
Cronograma de Desembolso
EXERCICIO
DE 2017

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Valor

RS 21 634,00

RS 21 634.00

RS 21.634,00

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RS 21 634,00

RS 21.634.00

RS 21 634.00

TOTAL
RS 26.753.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho

• ara

a consecução de seu objeto.
)
5.2 — Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formaliza. .. • • --ternaL
aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da
última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuiç de
vigência retroativo.
5.3 - O Plano de Trabalho poderá ser revisto de comum acordo entre as PARCEIRAS, por meio de:
I — registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na CLÁUSULA TERCEIRA
II — celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores
definidos na referida CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
. .
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6.1 — Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
devidamente justificada e formulada, no míntmo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o
cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de
vigência do presente Termo de Colaboração.
6.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da
natureza do objeto.
6.3 — É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de
alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO
7.1 — O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com
as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração
pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por
ato próprio e independentemente de autoriza0o judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho. no
tação de
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na
contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a a mi tração
assumiu essas responsabilidades;
III - na hipótese de reiterado descumprimento das metas pactuadas, em razão da não efetivaça da
demanda inicialmente estimada, o valor do repasse mensal será reduzido proporcionalmente, s9,hpre
resgatando o equilíbrio econômico da parceria, ponderando o valor citado nó iteM 3.1.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

J_

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a
exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
I - material comprobatório do cumprimentado obieto em fotos, vídeos ou outros suportes;
II - relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construídos. quando for o caso; e
III - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, treinado ou
capacitado, quando for o caso.
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§ 1.° A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta)
dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, se a duração da parceria
exceder um ano.
§ 2.° A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas -no.manual de prestação•de
contas disponibilizado pela administração pública, em seu sítio eletrônico.
§ 3.° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.
§ 4.° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
§ 5.° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§ 6.° A prestação de contas da parceria observará regras especificas de acordo com o montante de
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme
previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração.
8.2 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que possuam
garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os
efeitos de prestação de contas.
Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de
contas.
8.3 - A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de mond mento e
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados 3lca ados
durante a execução do Termo de Colaboração.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas. de que trata o art. 67 da Le n°
13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos nu sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os
prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas:
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.
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8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no
máximo. por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir
sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve
.; quantificação do dance
adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis
obtenção do ressarcimento, rios termos da legislação vigente.
8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e
cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela
determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 6.6

sem que as contas tenham sido

apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres
públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos,
sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi
ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetkos e metas
estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natu za
formal que não resulte em dano ao erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho:
b)
dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
c)
d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.
6.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por
omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegação.
6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada corno irregular, após exaurida a fase recursal, se
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de
BALNEÁRIO CAMBORICI CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original,
desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

CLÁUSULA NONA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
9.1 - Fica o servidor Laudair Reis, matrícula n° 11077 designado como Gestor desta parceria, conforme
estabelecido no Decreto Municipal n° 8528/2017, ao qual competirá:
acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, inclusive quanto ao atingimento das metas:
a)
informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer
b)
as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
-o
emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas finai, levando em consideração
c)
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal
13.019/2014;
disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e
d)
avaliação.
9.2 - Competirá ao responsável pelo órgão repassador do recurso, assinar em conjunto com o Gestor da
-c" do
parceria, o parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final de que trata a alínea
item 9.1, deste.
9.3 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída pelo Decreto Municipal n° 8536;2017 deverá
homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do
objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.
CLÁUSULA DÉCIMA — DAS VEDAÇÕES
10.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou
indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de policia ou de. tras •
atividades exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do
III - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho.

.ado.

10.2 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da
sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha 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 ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se.
for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados:
a)
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
' •
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c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
.
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
a)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
.federal
b)
execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei
c)
13.019/2014 ou da legislação específica e receber como sanções: advertência, suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade, em qualquer esfera da Federação;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
a)
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
b)
confiança, enquanto durar a inabilitação;
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
c)
incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de
§ 1.0
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob
pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada
autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2.° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedirnéntO para celebrar oarcena
enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da
sociedade civil ou seu dirigente.
Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados det os que
§ 3.0
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham s. o ob to de
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelam to.
de pol ticas
j'
Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos
0
§ 4.
públicas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
—L e i r'
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas dra
13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa.
aplicar à organização da sociedade civil parceir; as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administraçãà bública sancionadcira por
prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso Il.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: +.55 47 3267:1084 1 Fax: +5547 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 'I de I I

•

PREFEITUR A

BALNEARIO

r CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TERMO DE COLABORPÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência do Secretário
Municipal responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle Governamental e
Transparência Pública poderá agir quando observada inércia da administração pública, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
11.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, observando a
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado
de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:
a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
resentado; e
constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documen
c)
verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração d "To ada de Contas
d)
Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
rn alteração ou
13.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impli
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condiciona à publicação do
mstração
—a-d—
respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciadaWa
pública no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I - as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por correspondência ou
email e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via email não poderão se constituir em
peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
111 - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências
que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata
ou relatórios circunstanciados.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Será competente para dirimir as controversias decorrentes deste Termo de Colaboração que não
possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Balneário Camboriu SC, com
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que ferem.
ticipes obrigam-se ao total e irrenunciável
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os N.licumprimento dos termos do presente instrumento. o quai lido e...achado conforme, foi lavrado em 2 (duas)
,ndas reIo partcioes, • a q produza seus juridicera e legais
vias de igual teor e forma, que serão ass!.
efeitos, em Juízo ou fora dele.

Balneário Carnboriú, 02 de agos de 20 7.

LUIZ.-(WASCHIN
REPRESENTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

j-6611,0
ISABELA SAVA. BUENO-PRESIDENTE DA OSC

-
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - JULHO DE 2017
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01 a 31 de julho de 2017.

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO,
NO ÂMBITO DO PROGRAMA:

Neste mês foram atendidos / referenciados com perfil de cadastro único na assistência social no
âmbito geral da instituição aproximadamente 80 usuários com idade entre 6 e 70 anos.

2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA
Atendimento socioassistencial de defesa e
garantia de direitos para pessoas com
deficiência intelectual ou múltipla e suas
famílias,

OBJETO DO CONVÊNIO
Prestar atendimento a Pessoas com deficiência
intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda
per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda
mensal total de até 03 salários mínimos, conforme
Decreto 6.135 de 20 de junho de 2007 que define
os parâmetros e critérios do Cadastro Único para
Programas Sociais do governo federal.
Contratação de:
01 (um/a) assistente social (28 horas semanais)
01 (um) psicólogo/a 28 horas semanais
01 (um) Terapeuta Ocupacional 16 horas
semanais

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo específico 01: Atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência e
sua família.
Dificuldades
N° de
encontradas
atendiment
N° de
Dados qualitativos
atendimento
OS
Etapa/Atividade prevista
alcançados
previstos s realizados
mês
META CUMPRIDA Falta de estrutura física.
20
20
Atendimento
Acompanhamento
individualizado
às
dos casos com
famílias dos usuários
maior risco e que
pelo
profissional
de
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Serviço Social

20

11

10

6

Atendimento
individualizado
ao
usuário e suas famílias
profissional
de
Psicologia

Realizar
domiciliares

visitas

apresentam
demandas
emergenciais
possibilitando o
encaminhamento e
referenciamento na
rede de serviços.
Os atendimentos da Falta de estrutura física.
psicologia na APAE Durante o mês de julho a
vem no sentido de
APAE entra em recesso
oportunizar um
devido aos professores
melhor
terem direito a férias,
desenvolvimento do sendo assim as equipem
usuário no contexto ficam reduzidas e os
institucional bem
atendimentos aos
como em seu
usuários acabaram
ambiente familiar,
sofrendo alterações.
Porém as atividades
estão focadas no
atendimento em
grupos.
As visitas
Durante o mês de julho a
domiciliares são um APAE entra em recesso
importante
devido aos professores
instrumento de
terem direito a férias,
conhecimento da
sendo assim as equipem
realidade dos
ficam reduzidas e as
usuarios, bem como visitas acabaram
para pensar as
sofrendo alterações.
adaptações do
espaço onde
residem. Essas
visitas são
executadas em
alguns momentos
peça equipe
interdisplinar
Psicóloga, assistente
social e T.
Ocupacional.

Meta/Objetivo específico 02: Desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social
N° de
atendiment

Etapa/Atividade
prevista

Grupo:
Pais

Encontro

de

Dificuldades
N° de
encontradas
Dados qualitativos
OS
atendimento
alcançados
previstos s realizados
mês
,
2
O
Os grupos são uma Falta de espaço físico
importante
apropriado para
ferramenta no
execução de reuniões.
desenvolvimento das No mês de julho a APAE
ações
entrou em recesso devido
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sócioassistenciais,
promovem um
espaço de
acolhimento de
demandas bem
como os próprios
familiares acolhem
uns aos outros na
reflexão de sua
situação.

aos professores terem
direitos a férias, e não
houve a possibilidade de
execução dos grupos,
pois o foco foi os
atendimentos em reunião
psicossocial as famílias.

Meta/Objetivo específico 03: Informação, comunicação e defesa de direitos.
N° de
atendiment

Etapa/Atividade
prevista

OS

previstos
Eventos relacionados a 2 anuais
pessoa com deficiência

N° d e
Dados qualitativos
atendimento
alcançados
s realizados
O

Dificuldades
encontradas

Serão executados
em em agosto e
outubro, conforme
descrito no
convênio.

Meta/Objetivo específico 04: Desenvolvimento do convívio grupai e social.
N° de
atendiment

Etapa/Atividade
prevista
Grupo: Papo Legal

Grupo: Autodefensoria

Dificuldades
N° de
encontradas
Dados qualitativos
OS
atendimento
alcançados
previstos s realizados
mês
08
03
Os grupos com os
Falta de estrutura física.
usuários são uma
No mês de julho há
importante
recesso dos professores
ferramenta para
e devido a este fator os
acompanhamento da usuários não
realidade
frequentaram a APAE,
sóciofamiliar pois a mesmo com a oferta dos
partir deles é que a grupos.
APAE pode se
aproximar mais da
vivência de cada um
dos usuários.
20
18
Dados qualitativos
Ainda há necessidade de
anexo ao relatório,
avançar nas temáticas
trabalhadas com os
usuários no sentido de
abarcar a proposta da
política de assistência
social. No mês de julho
há recesso dos
professores e devido a
este fator os usuários
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não frequentaram a
APAE.

Meta/Objetivo específico 05: Articulação com rede intersetorial.
N° de
atendiment
N° de
Etapa/Atividade
Dados qualitativo
s
os
atendimento
prevista
alcançados
previstos s realizados
mês
Promover reuniões com
4
O
rede de serviços públicos
quando
identificadas
demandas
para
esta
ação.
Realizar articulação de
rede para os usuários
inseridos na oficina de
iniciação para o trabalho,
sendo 1 visita semanal.

Dificuldades
encontradas

As reuniões intersetoriais
são de extrema
importância para
efetidade da proposta de
defesa e garantia de
direitos da PCD, porém,
nem sempre são
possíveis dentro do
processo de trabalho,
pois, as demandas
emergenciais são muitas
e tomas muito tempo dos
profissionais que
atendem.

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Sem alterações.

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Ainda foram realizadas 4 reuniões de equipe técnica, e 6 triagens para entrada no serviço, 2
encaminhamentos na rede de serviços, ambas compondo ações do Serviço Social e Psicologia.

Balneário Camboriú (SC), 17 de agosto de 2017.

,P
,),
S • • eia ava Bueno
Presidente APAE/BC
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PLANO DE TRABALHO (conforme Anexo X do Edital N°002/2017 — FMAS)

1 — PROPONENTE — OSC.
1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41
1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua 1926, n° 1260— Centro - CEP: 88.330.478
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.6- DATA DE 1.7- DDD/TELEFONE: 3367-0636
CONSTITUIÇÃO:
1.8- E-MAIL:
14/1111984
escola@apaebalneariocambonu.org.br

U.F: SC

1.9- SITE:
1.11- CPF: 419.806.979-49

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):
lsabela Sava Bueno

1.12- C.I./ORGÃO EXP.: 161.097/SSP

.13- ENDEREÇO (Presidente da OSC): Rua 511, n° 14 — Centro

1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15- U.F:
SC

1.16- CEP:
88.330-702

1.17- DDD/TELEFONE:
99116-6090

99972-3108' /

,camboriu@buenoimoveis.com.br
1.19- SITE:

2— DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES
2.1 - NOME
COMPLETO
lsabela Sava Bueno

2.2 - CPF
419.806.979-49

2.3 - RG /ÓRGÃO
EXPEDITOR
161.097 SSP/SC

Denise Payerl Basso

448.609.609-63

1.330.195 SSP/SC

Judite Haake

602.351.879-68

1.208.515-4 SSP/SC

Yvone Garrozi Silva

522.730.169-72

4/R 128.088 SSP/SC

Edla Aparecida da
Costa Sens
Valceni Maria Claudino
Vieira dos Santos
Rosires Maria
Schweder
Lourdes Gomes Minella

501.363.219-68

120.0194 SSP/SC

414.894.549-34

878.621-6 SSP/SC

293.309.989-68

4/R 610.203 SSP/SC

747.036.419-68

336751-7 SSP/SC

Odete de Souza

463.369.239-91

653.590-9 SSP/SC

Augusto Roncelli Junior

066.769.929-20

362.713 SSP/SC

João Kleine Bickstegge

309.064.589-00

193062-1 SSP/SC

2.4 - ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua: 511, n°14 — Centro — Balneário
Camboriú — SC
Rua: 902, n° 396— Apto: 1401 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: Angico — Tabuleiro — Camboriú
—SC
Rua: Mascarenhas Passos, n° 28 —
Centro — Ita. aí — SC
Rua: 1800, n° 116 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Peculiano, n° 46 — Santa Clara
— Itajaí — SC
Rua: Paraguai, n° 1128— Bairro das
Nações — Balneário Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 5100 — Apto: 21 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 3750 — Ato: 1104 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: 3000, n°219 — Centro —
,
Balneário Camboriú — SC
Rua: 2450, n° 300— Centro —
Balneário Camboriú — SC
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Nadyr da Silva Flores

219.496.700-15

5023179541 SSP/SC

Wilson Vieira dos
Santos Filho
Jorge Otávio Cachei

380.379.399-87

305.782 SSP/SC

000.205.590-20

4/R 745.232 SSP/SC

Edelgard Cachei

292.928.409-91

579.749-7 SSP/SC

Mara Regina Neves
Benedicto

587.202.438.04

19.269.679 SSP/SC

Rosane Teresinha
Jahnke Vailatti

383.090.769-91

186.382 SSP/SC

Charlote Maria Haake
Cooper
Tereza Cardozo

572.047.649-00

29.03.60 SSP/SC

294.295.799-91

651.281-0 SSP/SC

474.328.021-49

754.628-9 SSP/SC

004.060.439-06

5.109.977 SSP/SC

Rosalva Knabben de
Oliveira
Cleusa Terezinha Brites
Carvalho

Rua: 3000, n° 376 — Apto: 02 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: Peculiano, n° 46 — Santa Clara
— Itajaí — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Bulgária, n° 118 — Apto: 107 —
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 1100 — Edifício
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 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: Peru, n° 719— Bairro das
Nações — Balneário Camboriú — SC

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO.
3.1 - TÍTULO DO OBJETO:
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE
DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU
MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.

3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Inicio: 01/02/2018
Término: 31 /1 2/2018

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
3.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados 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 ou múltipla e suas famílias, com renda per capita de até
1/2'
salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135 de 20 de junho de 2007,
que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
Realidade Local: De acordo com exposto no Termo de referência Anexo X, a política de Assistência Social é
recente no município de Balneário 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 novos direitos para a referida população. Diante desta
realidade, o município 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 famílias.
Justificativa:
De acordo com a LOAS em seu artigo 1°: "A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado éPolítica de ,
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (art. 10 da LOAS —
Lei n° 8.742, de 07/1 2/1 993)".
Conforme o previsto pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS / 2004) e a Norma Operacional Básica
(NOB SUAS / 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 prevenção, promoção, inserção e
proteção, devendo atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de •
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incapacidades, os projetos executados, pela APAE de Balneário Camboriú desde seu surgimento, na área de
Assistência Social são voltados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, e suas famílias.
Vale ressaltar que, a pessoa com deficiência, considerando o contexto societário tanto a nível histórico e atual, já
está em desvantagem pessoal resultante da própria deficiência que a coloca em ambiente vulnerável, sendo que, se
em situação de pobreza, a vulnerabilidade que já se apresenta, agrava-se.
De acordo com o exposto na Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, a APAE de Balneário Camboriú presta serviços de Proteção Básica.
O desenvolvimento das ações socioassistenciais na APAE de Balneário Camboriú corrobora o exposto na
Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Desta forma a inserção dos usuários e suas famílias na APAE ocorrerão através de duas formas, de acordo com o
Caderno de Orientações técnicas do PAI F Vol. 2:
Pelo Atendimento: sendo este uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção;
Pelo Acompanhamento: que consiste em um conjunto de intervenções, desenvolvidas de forma continuada, a
partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais.
Para que este fluxo seja executado, algumas ações e instrumentais são utilizados, sendo eles:
Acolhida: tem como objetivo conhecer contexto familiar dos usuários bem como identificar as vulnerabilidades e
potencialidades do usuário e sua família. O acolhimento será realizado dentro de um procedimento chamado
"avaliação inicial" onde os usuários comparecem para definição diagnóstica, neste momento será levantado pela
equipe interdisciplinar às demandas individuais e da família, para isso é utilizado um formulário que contém as
informações que serão coletadas;
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: divulgação através de palestras para as famílias sobre os
direitos da pessoa com deficiência. E espaços de discussão e troca de experiências entre as famílias, entre os
usuários através de grupos socioeducativos ou atendimentos individuais;
Articulação da Rede de Serviços Socioassistenciais: participação em reuniões da rede de serviços intersetoriais
e estudo de caso. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos serviços, tornar públicas as demandas
recorrentes do ambiente institucional, buscando a superação das vulnerabilidades;
Articulação Interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos: articulação e a integração com as várias
instâncias do poder público/ judiciário, através de encaminhamentos, relatórios, contato telefônico e/ou reuniões;
Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana: realização de atividades em grupos com
orientações diversas sobre as atividades 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 serviços, dadas às devidas orientações, formas e possibilidades de acesso;
Plano de ação Individual e/ou Familiar: serão elaborados planos de ação, buscando, juntamente com os usuários
e suas famílias, levantar demandas e possibilidades, sejam para superação das vulnerabilidades ou para ampliação
do acesso as políticas públicas.
Orientação sociofarniliar e psicossocial: serão executadas orientações a partir das necessidades levantadas e
ainda serão realizadas reuniões psicossociais, ambas objetivando o aprimoramento do trabalho social com famílias;
Perfil Socioeconômico: será realizado a partir das informações obtidas junto à família e contexto social na qual
está inserida, servindo como facilitador no processo de intervenção;
Desenvolvimento do Convívio Familiar, Grupai e Social: serão realizadas atividades em grupos, qu'e
/
proporcionem a fala e a escuta, o exercício de valores e princípios, a troca de experiências.
OBJETIVOS
•
•
•

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência seus cuidadores e
suas famílias;
Desenvolver ações que promovam o acesso aos direitos, benefícios e programas de transferência de renda e,
as políticas setoriais;
Prevenir situações de violação de direitos e exclusão social;

OBSERVAÇÕES:
Conforme o que trata o Edital 001/2017 FMAS item 8.2.3 artigo III, no âmbito da comprovação das atividades '
executadas, anexo a este, segue alguns documentos comprobatórios que situam a APAE com mais de 15 anos de
experiência no objeto contratado, porém cabe relacioná-los considerando os últimos 5 anos:
Como declaração de experiência prévia no objeto da parceria, A APAE possui certificação de entidade
beneficente de Assistência Social com validade até 20/03/2020, conforme segue anexo, ressalta-se ainda que o
CEBAS já é uma certificação antiga para a instituição que desde a década de 1990 já vem sendo certificada.
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Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que prestam
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei n° 8.742/1993 — LOAS, bem como as que
atuam na defesa e garantia de direitos.
Instrumentos de parceria firmados com a administração pública: a APAE possui parceria para execução do
atendimento socioassistencial com o município de Balneário Camboriú já há alguns anos. Para fins de comprovação
nos valemos dos últimos instrumentos de parceria firmados nos últimos 4 anos.
Nos anos de 2014, 2015 e 2016 a APAE executou em parceria com o governo municipal o atendimento a pessoas
com deficiência nas proteções Básica e Especial de Média complexidade através dos programas Fortalecendo
Vínculos e Envelhecer com Qualidade, ambos os instrumentos de parceria seguem anexos.
Nestes programas foram conveniados serviços a 60 usuários, sendo 45 na proteção básica e 15 na proteção
especial.
Já em 2017 a APAE executou em parceria com o governo municipal o atendimento a pessoas com deficiência na
proteção Básica através do Programa Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência Intelectual ou múltipla. Neste programa foi conveniado serviços a 20 usuários na proteção básica. O
instrumentos de parceria segue anexo.
Considerando estas colocações cabe salientar que a APAE vem executando ações socioassistenciais desde seu
surgimento, a mantém ativas as certificações de entidade beneficente, e está inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social.

4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e
detalhado o que se pretende realizar ou obter:
OBS: As atividades ou Programas a serem executadas pela OSC citadas no termo de Referência estão distribuídos entre as
metas e produtos abaixo.

METAS

1. Prestar atendimento familiar e ou/
individual a 30 usuários com
deficiência intelectual associada ou
não a outras deficiências, realizando
encaminhamentos
na
rede
de
serviços;

PRODUTO/SERVIÇO
( POR 11 MESES)

RESULTADO

. Prestar em média' 30 atendimentos • 540 atendimentos individuais,
mensais, 270 anuais pelo Serviço Social;
familiares e/ou reuniões
. prestar em média 30 atendimentos
socioassistenciais realizados CIO- mensais, 270 anuais pela Psicologia;
ano;
• Realizar 2 reuniões psicossociais com • 30 usuários sendo
usuários e familiares no mês;
acompanhados e tendo
• Realizar 15 visitas domiciliares no mês;
garantidos direitos que otimizem
o seu desenvolvimento e
• Realizar
em
média
3
reuniões
qualidade de vida;
intersetoriais no semestre conforme
• Famílias e usuários tendo seus
demanda da rede e dos usuários2;
direitos assistidos em suas
necessidades.
• 75% das visitas domiciliares/mês

2. Realizar oficinas com usuários com • Realizar em média 2 oficinas mensais e • Promover a discussão dos
deficiência intelectual associada ou
22 anuais de autodefensoria com
direitos
da
pessoa
com
não a outras deficiências;
usuários da instituição;
deficiência;
• Participação de usuários representantes • Buscar a garantia e efetividade
em 2 reuniões de conselhos de direitos
dos direitos da pessoa com
no semestre;
deficiência;
• Realizar 1 visita ao CRAS no semestre;
• 75% da participação das/os
usuários nas oficinas no ano;
• Promover
a
inclusão
e
participação dos usuários nas
instâncias de controle social;

'A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do ano de 2018 a
meta será considerada em seu valor total.
2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas executam atividades
e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.

(V'9

4

AVAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

egoola@appetiaineariocami:Loriumg.tir
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www,baloperkoçambpfiu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n" 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

3. Realizar
acompanhamento
dos • Realizar 03 palestras anuais sobre os • Capacitar
as
empresas
usuários com deficiência intelectual
temas Inclusão e acessibilidade;
contratantes
com
temas
associada ou não a outras • Realizar 01 oficina mensal de familiares
relacionados a inclusão e
deficiências que estão em processo
dos usuários inseridos para mercado de
acessibilidade da pessoa com
de inserção no mercado de trabalho,
trabalho;
deficiência;
através de palestras, oficinas de • Realizar o atendimento a empresas pelo • Promover a oportunidade de
familiares,
encaminhamentos e
serviço social e a psicologia, conforme
acesso ao mercado de trabalho
suporte as empresas;
demanda;
à pessoa com deficiência;
• Sensibilizar as famílias quanto a
capacidade e potencialidade dos
usuários para o mercado de
trabalho ou para atividades
laborativas;
• 75% de participação das famílias
nos grupos ofertados no ano;
11. Realizar eventos de informação, • Realizar 02 eventos anuais relacionado à • Sensibilizar a comunidade sobre
comunicação e defesa de direitos
pessoa com deficiência;
a questão da deficiência;
relacionados a pessoa com •
• Trabalhar aspectos da de
deficiência;
prevenção de deficiências,
buscando a efetividade das
políticas sociais;
• 100% da participação;

Metodologia:
META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços
Conforme exposto acima o atendimento familiar e/ou individual aos usuários com deficiência intelectual ocorrem através de
diversas ações. Assim dividem-se entre, atendimentos individuais para acolhimento de demandas e encaminhamentos,
reuniões familiares com objetivo de conhecer os contextos e/ou buscar junto ao núcleo familiar possibilidades para superação
de demandas que se apresentem, contatos telefônicos para articulação com a rede de serviços, reuniões inter e riais
buscando articular junto a rede possibilidades de intervenção nos casos de demandas de difícil superação e vistas do icil res
utilizadas enquanto instrumento de intervenção com objetivo de compreender melhor os contextos visando a mel ora as
condições de vida da pessoa com deficiência.
Os atendimentos individuais seguirão uma agenda semanal, com algumas exceções as demandas emergenciais que surge
no cotidiano, serão executados em sala de atendimento, buscando uma atuação mais focada na demanda individual d
usuários e suas famílias.
As visitas domiciliares ocorrerão uma vez por semana, quando houver disponibilidade de veículo para tal finalidade,

considerando que a APAE possui somente um veículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponíveis.
Para realização dos atendimentos sócioassistenciais:
O serviço social tem como principal foco garantir o acesso às políticas sociais com vistas na participação social e superação
das vulnerabilidades dos usuários e suas famílias. De maneira geral o Serviço Social, por meio da atuação interdisciplinar,
desenvolve atividades sócio educativas, visando à 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 voltados para o desenvolvimento da cidadania, sistemas de benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social
na APAE vem 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 vem 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 coletivos, sob diferentes
enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social, buscando um olhar crítico
da realidade social. De maneira geral, a Psicologia desenvolve 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 voltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do
psicólogo na APAE vem 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 vem contribuir
com a construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
META 2: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências;
A AUTODEFENSORIA é um MOVIMENTO DE DEFESA DE DIREITOS, com base no conceito de self advocacy (advogar em
causa própria). A construção histórica sobre a deficiência intelectual vem exercendo um efeito de anulação das possíveis i
conquistas e da efetiva participação da pessoa com deficiência nas suas escolhas, sendo até bem pouco tempo considerados
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sujeitos não pensantes e desprovidos de desejos.
A AUTODEFENSORIA como movimento, oportuniza a possibilidade de expressão de reivindicações da pessoa com
deficiência, tendo como propósito dar voz e vez a este grupo. Também faz a desconstrução de preconceitos, quando da união
pela garantia de direitos, nos faz rever posturas e reavaliar nossos caminhos. A Autodefensoria surgiu como um movimento
mundial, em 1991, pela II Conferência Anual Norte American de People First, em Nashville, EUA.
No Brasil, foi realizado o Primeiro Fórum de Autodefensores em julho de 2001, durante o Congresso Nacional das APAEs, em
Fortaleza-CE, e continuam a acontecer a cada encontro nacional e/ou estadual realizados. A APAE de Balneário Camboriú,
despertou mais efetivamente para este movimento, a partir do Terceiro Fórum de Autodefensores, realizado durante o XII
Congresso Estadual das APAEs, no ano de 2006, em Balneário Camboriú. A partir deste despertar, a APAE adotou a idéia do
Projeto de Autodefensoria que visa assegurar a criação e mediação de um espaço para os usuários expressarem suas
necessidades, expectativas, reivindicar e dar sugestões, num exercício de sua autonomia, oportunizando aos mesmos, a busca
de seus direitos e a compreensão de seus deveres. No ano de 2007 a APAE realizou a 1a Eleição para Autodefensores, de
forma direta e secreta, considerando todos os padrões estabelecidos pelo Manual Nacional de Autodefensoria. Assim, o
AUTODEFENSOR é um usuário da APAE, eleito por seus companheiros, sendo um representante do sexo feminino e um do
masculino, juntamente com seus adjuntos, com acento e voz em todas as Assembléias e reuniões da Diretoria da APAE e com
suas presenças asseguradas em todos os eventos oficiais promovidos por esta entidade, com gestão de três anos.
As oficinas de autodefensoria serão executadas de forma quinzenal.
Serão trabalhadas temáticas que abordem a defesa e a garantia de direitos da pessoa com deficiência.
Ainda serão elencados, a cada dois meses, representantes que irão efetivar participações em conselhos de direitos juntamente
com os conselheiros designados pela APAE
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 história 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 indivíduo, bem como aumento da miséria, preconceito e criminalidade para a sociedade em '
geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, torna-se particularmente preocupante quando
relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais de tal situação, complicadores
peculiares advindos, principalmente, da falta de preparo, tanto da própria 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, visual, auditiva ou múltipla, agravase na região do Vale do Itajaí, pois verifica-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 objetivos estatutários, vem buscando formas no sentido de instituir o
programa de mercado de trabalho para pessoa com deficiência. No ano de 2018 serão feitas adequações e foram pensadas
algumas ações par para que se possa iniciar este trabalho.
As ações consistirão em:
Realizar palestras junto a comunidade e/ou empresas no sentido de sensibilizar sobre a problemática exposta acima e
demonstrar e fomentar as potencialidades das pessoas com deficiência. Serão realizadas 3 palestras no ano em datas ainda a
serem definidas.
Realizar grupos com familiares das pessoas candidatas e em processo de formação para o mercado de trabalho, buscando
acolher as demandas dos familiares que por vezes impossibilitam o usuário com deficiência de ampliar seu campo de
possibilidades, de experienciar outros contextos e de adquirir independência e autonomia. Os grupos serão realizados 1 vez ao
mês, pela psicologia e serviço social.
Ainda será disponibilizado atendimentos para os familiares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;
A APAE anualmente executa diversas atividades e eventos que envolvem a comunidade local e regional, buscando dar
visibilidade a causa da deficiência bem como atuar na prevenção destas.
Assim serão executados dois eventos anuais em meses ainda a serem definidos.
Os eventos são Seminário da Autodefensoria e Semana Nacional da Pessoa com deficiência, em ambos haverão palestras ei
ações voltadas a informação, comunicação e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

6

AVAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escolaãapaebalneariocamboriu.org.br
diretoriatiapaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apgebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, ri° 1260- Contro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

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:
4.1 - META

4.2 - ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

4.3- INDICADOR FÍSICO

UNIDADE

4.4- DURAÇÃO

QUANTIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências;
ETAPA 1
Manter a contratação dos
CARGA HORÁRIA 02 profissionais de 28 horas 01/02/2018
31/12/2018
profissionais que já atuam no
PROFISSIONAL
semanais + encargos
Programa: 01 psicóloga (28h) e
sociais
01 assistente social (28h mais
encargos sociais, 13° salário e
férias;
ETAPA 2

APAE / Balneário Camboriú
Prestar
atendimentos
de ATENDIMENTO
psicologia;

ETAPA 3

APAE / Balneário Camboriú
Prestar
atendimentos
de ATENDIMENTO
serviço social;

ETAPA 4

APAE / Balneário Camboriú
Realizar visitas domiciliares ATENDIMENTO
aos usuários;
Residência
do
Usuário
Balneário Camboriú

ETAPA 5

Prestar em média 30
atendimentos mensais e
270 anuais de psicologia;

01/02/2018

31/12/2018

Prestar em
atendimentos
270 anuais
social;

01/02/2018

31/12/2018

15 visitas domiciliares no
mês;

01/02/2018

31/12/2018

Realizar em média 3
reuniões no semestre;

01/02/2018

31/12/2018

média 30
mensais e
de serviço

/

Realizar reuniões de equipe e REUNIÃO
reuniões intersetoriais.
APAE / Balneário Camboriú

META 2: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências;
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Manter a contratação dos
CARGA HORÁRIA
profissionais que já atuam no
PROFISSIONAL
Programa: 01 psicóloga (28h) e
01 assistente social (28h mais
encargos sociais, 13° salário e
férias;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar
oficina
de ATENDIMENTO
autodefensoria com usuários;
APAE / Balneário Camboriú
Participação de usuários
representantes em reuniões de
conselhos de direitos no
semestre;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar visita nos CRAS;

REUNIÕES

02 profissionais de 28 horas
semanais + encargos
sociais

01/02/2018

31/12/2018

,-—_
Realizar 02 oficinas no mês

01/02/2018

31/12/2018

02 reuniões no semestre

01/02/2018

31/12/2018

14
VISITA

01 no semestre

01/02/2018

31/12/2018

APAE / Balneário Camboriú
META 3: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências que estão
em processo de inserção no mercado de trabalho;
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Manter a contratação dos
CARGA HORÁRIA
profissionais que já atuam no
PROFISSIONAL
Programa: 01 psicóloga (28h) e
01 assistente social (28h mais
encargos sociais, 130 salário e
férias;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar palestras sobre os
PALESTRA
temas Inclusão e
acessibilidade;

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

02 profissionais de 28 horas
semanais
+
encargos
sociais

01/02/2018

31/12/2018

03 palestras anuais

01/02/2018

31/12/2018

APAE / Balneário Camboriú
Realizar grupo de familiares
dos usuários inseridos para
mercado de trabalho.

ATENDIMENTO

Realizar 01 grupo mensal

01/02/2018

31/12/2018

APAE / Balneário Camboriú
Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço social e
a psicologia;

ATENDIMENTO

Conforme demanda

01/02/2018

31/12/2018

APAE / Balneário Camboriú
META 4: Realizar
eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;
Realizar eventos relacionados
à pessoa com deficiência

ETAPA 1

EVENTOS

Realizar 02 eventos anuais

01/02/2018

31/12/2018

APAE / Balneário Camboriú

5 - INDICADORES
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:
- Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos usuários participantes de
forma online;
- Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação nas atividades realizadas
(atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);
- Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou atividades (com datas e horários).
Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes itens:
- 75% de participação efetiva de usuários e famílias nos grupos ofertados;
- 50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Referência de
Assistência Social do território em que moram;
- 80% das famílias de usuários,
com renda per capita de até 'A salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos
serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da política de assistência
social do município.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
6.1- CONCEDENTE (REPASSE)
METAS 1,2 E 3

JAN

3

Exercício 2018

MAR

R$ 11.241,64 R$ 11.749,72

Exercício 2018
META 1,2 E

FEV

J

JUL

AGO

SET

R$ 11.241,64 R$ 11.241,64 R$ 11.241,64

ABR

MAIO

R$ 11.241,64 R$ 11.241,64

OUT

NOV

R$ 11.241,64 R$ 13.769,74

JUN

R$ 11.241,64

DEZ
R$ 22.522,80
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6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 137.975,38
6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social; Unidad
Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social Função: 8 - Assistência Social; Subfunção: 244 - Assistênci
Comunitária; Programa: 4033— Garantindo o Sistema Único de Assistência Social - SUAS; Ação: 2.123 — Formalização de Termo
de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Se
Fins Lucrativos; Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
7.1 — NOME COMPLETO

7.2 — CPF

7.3 — ENDEREÇO

Sandra Mara Luchtenberg
(contrapartida OSC)

641.482.979-04

Jerusa Bastos Linhares
Pinheiro
(contrapartida
OSC)
Gleuseli Suzena Kleis
Magnanti (contrapartida
OSC)
Noemi Nazari
(contrapartida OSC)

019.916.619-11

Rua: 1.101, n° 431 — Edifício:
MARTIN Fierro — Apto: 404.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua: João Nestor Simas, n°60.
Lídia Duarte — Camboriú —SC

415.016.249-20
854.087.869-00

Maria das Graças de Lima
(contrapartida OSC)

845.030.928-04

Marina Larissa Zanoni

037.420.551-51

Gerusa Lunardi

002.015.840-85

Rua: 2.480, N° 183 — Apto:
205.
Centro —
Balneário
Camboriú — SC
Rua: 3.146, n° 70 — Ato: 402.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua: Peru, n° 737 — Ato: 102.
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú — SC
Rua 3200, n° 211 — Bairro
Centro - Balneário Camboriú —
SC
Rua Jorge Tzachel, 114— Apto
303 — Bairro Fazenda — Itajai —
SC

7.4 — PROGRAMA /
META! FUNÇÃO
PSAPCD / Responsável
Técnica / METAS 1,2,3 E
4
PSAPCD / Contratação e
Prestação de Contas /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Telefonista /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Assistente
Social! METAS 1,2,3 E 4

OBSERVAÇÕES: Vale ressaltar que por questões de experiência profissional será feito remanejamento dos
profissionais de acordo com as habilidades apresentadas, no sentido de garantir a qualidade dos serviços prestados,
importante pontuar que as metas serão respeitadas não havendo ônus para os atendimentos.

8- PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS
8.1-Receitas Previstas

Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura de
Balneário Camboriú

8.2-UNIDADE

Monetária

8.3 - Valor Unitário

01 parcela de R$
11.749,72
08 parcelas de R$
11.241,64
01 parcela de R$
13.769,74
01 parcela de R$
22.522,80

8.4 - TOTAL

R$ 137.975,38

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 137.975,38
8.5-Despesas Previstas

8.6-UNIDADE

8.7-VALOR UNITARIO 8.8 - TOTAL

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

Monetária

10 parcelas de

R$ 36.147,85

_IP
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01 (um/a) psicólogo/a ( 28 horas semanais)

R$ 2.712,27
1 parcela de R$
3.882,69
1 parcela de R$
7.854,73
10 parcelasde
R$ 2.712,27
1 parcela de R$
3.882,69
1 parcela de R$
7.854,73
parcelas de
8 R$ 1.317,10
1 parcela de R$
1.525,18
1 parcela de R$
1.504,36
1 parcela de R$
2.313,34

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas 1,2,3 e 4

Monetária

Gastos Administrativos

Monetária

10 parcelas de R$
4.500,00

,

R$ 36.147,85

,

R$ 18.022,80

R$ 49.800,00

1 parcela de R$
4.800,00

TOTAL DE DESPESAS CONCEDENTE

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS:

1

,

R$ 137.975,38

R$ 137.975,38

9-OBSERVAÇÕES GERAIS
Plano de trabalho alterado em 17/01/2018, conforme solicitação da Comissão Gestora da Prefeitura de
Balneário Camboriú.

10 — DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à'
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA que:
•
Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do
Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
•
Nenhum dos diretores incorre nas vedações 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 vedações
dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
•
A organização não tem dívidas 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
vedações 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;
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A organização irá prestar contas dos bens transferidos a titulo de empréstimo temporários pela concedente
destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais,
especificas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de
convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 de janeiro de 2018.

Is-fã-5-*kv("Â ueno
f-'rsiciente APAE/BC

Assinatura do Representante OSC
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TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2018 — FMAS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR INTERMÉDIO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, E
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE.

MUNIC1P10 DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ n°
02.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
,SSISTENCIA SOCIAL - FMAS, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste
representada pelo Sr. Luiz Maraschin, Gestor do Fundo Municipal de Assistencial Social, CPF:
aro
400.902.209-25, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita no CNPJ
soe n° 76.698.380/0001-41, com sede na Rua 511, n° 14 - Centro, Balneário Camboriú-SC, doravante
aenominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela Presidente da OSC, Sra. Isabela
Seva Buena. CPF: 419.806.979-49, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo
disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes
'3i-cementarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo
administrativo n° 2017028422 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
;
- O presente Termo de Colaboração, decorrente do edital de chamamento público 002/2017-FMAS, tem
por objeto atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas qáni deficiência

:ntelectual e/ou múltipla e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2 1 - São obrigações dos Participes.

- DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
• publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da administração pública,
contemplando neste a designação do gestor do Termo de Colaboração;
bi promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que, a administração
pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcer 3S com órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;
c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá comissão de monitoramento
e avaliação designada;
O) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do

bano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento
dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas:
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.scov.br
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el designar um gestor da parceria;
fi na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade,
O administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
n) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da
parceria;
demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da
organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
ji aprovação do plano de trabalho;
Kl fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da
celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas
organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

I) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão submetidos à
Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento destes, assumindo o compromisso de
devolução no estado inicial, se for o caso;
rn) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
n) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da
organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca
da possibilidade de celebração da parceria;
p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela decorram, permitindo a
visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada pela Administração Pública a
plataforma eletrônica, as prestações de conta se darão por meio físico.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração;
pi divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas
ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no que couber,
as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n° 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela
organização a comunidade através deste Termo de Colaboração;
c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle interno e do Tribunal de
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de
transferências previstas pela Lei n° 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do objeto;

' BALNEÁRIO CAMBORICI- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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a; zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, inclusive no que diz
respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando for o caso;
e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento,
os onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao Termo de
Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o plano de trabalho;
a) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá
tormalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública ou outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da
organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção;
n) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das,
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS
3 1 - Para celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil deve comprovar:
- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
- escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Contabilidade;
de
Brasileiras
III - ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ.
iv - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

V - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
3.2 - Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:
- certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa municipal;
II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de
eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial,
cópia

da

ata

de

eleição

do

quadro

atual;

dirigente

iV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
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- relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no Cadastro de
CPF:
Físicas
iJessoas
'111 - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
4 1 — O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as
clausulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

4.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública
poderá. exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e
:ndependentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades
pactuadas:
- retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens;
- assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de
paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumíu essas
responsabilidades;
III - na hipótese de reiterado descumprimento das metas pactuadas, em razão da não efetivação da demanda
inicialmente estimada, o valor do repasse mensal será reduzido proporcionalmente, sempre resgatando 9
equilíbrio econômico da parceria, ponderando o valor citado no item 4.1 do Plano de Trabalho.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
51 - O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a
consecução de seu objeto.
5.2 — Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo
aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última
dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência
retroativo.
5.3 - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
C- 1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas
e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das
seguintes informações e documentos:
i - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
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- relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e
ii - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, treinado ou capacitado,
quando for o caso.
1.° A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias
a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, se a duração da parceria exceder um ano.
2.° O pagamento de cada parcela subsequente estará sujeito ao recebimento e análise prévia da prestação
cie contas apresentada, sempre respeitando o prazo de até 10 (dez) dias do recebimento da mesma até o
pagamento da parcela seguinte.
§ 3.A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas no manual de prestação de contas
que deverá ser fornecido pela administração pública.
§ 4.° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 5.° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita
e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das norrnas pertinentes.
§ 6.° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§ 7.° A prestação de contas da parceria observará regras especificas de acordo com o montante de recursos
oublicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano
ae trabalho e no termo de colaboração.
7.2 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que possuam garantia
da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação
contas.
de
Paragrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas,
a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
r- 3 - A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente, quando houver:
- relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
ii - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução
do Termo de Colaboração.

7 4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei n° 13.019,
de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
- os resultados já alcançados e seus benefícios;
li - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
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-- 5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos
previstos na Lei n° 13..019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
- aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
II - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
7.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização
da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
1" O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo,
por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação
ae contas e comprovação de resultados.
."§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento,
nos termos da legislação vigente.
7.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e
cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.7 sem que as contas tenham sido
apreciadas:
- não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem
prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente
apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação
peia administração pública.
7 8 - As prestações de contas serão avaliadas:
- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que
não resulte em dano ao erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
o) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
o) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
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desfalque ou desvio de bens ou valores públicos,
7.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão
em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas,
vedada a subdelegação.
7 10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a
decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja
promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano
de trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de atuação da organização, cuja mensuração
econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não
seja o caso de restituição integral dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
8 1 — Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de
Colaboração.
8.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do
objeto.
8.3 — É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações
que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do Termo de Colaboração.

CLAUSULA OITAVA — DAS VEDAÇÕES
9.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de policia ou de outras atividades
exclusivas do Estado;
i - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
III - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho.
9 2 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da
que:
civil
sociedade
- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha 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 ou de
tomento. estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha
segundo
grau;
o
até
afinidade,
por
ou
colateral
reta.
!V - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
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a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
DI

for

reconsiderada

revista

ou

a

decisão

pela

rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
\,/ - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
ci execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei federal 13.019/2014 ou
da legislação específica e receber como sanções: advertência, suspensão temporária ou declaração de
Federação;
da
esfera
qualquer
em
inidoneidade,
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII

tenha

entre

seus

dirigentes

pessoa:

a) 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;
13) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ov função de
!inabilitação;
a
durar
enquanto
confiança,
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos l',
1992.
de
junho
2
de
de
8.429,
no
Lei
da
12
art.
do
II
e
III
§ 1.0 Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de-parcerias
em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de
prejuizo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente
rnaximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2.° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto
não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou
dirigente.
seu
§ 3 ° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos que decorram
de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento,
se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.
§ 4.° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

CLAUSULA NONA— DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
9.3 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei n° 13.019, de
2014. e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
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- advertência;
li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não
superior a dois anos;
iii - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência do Secretário Municipal
responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública poderá
agir quando observada inércia da administração pública, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade.
9.4 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação
ae penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
9.5 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLAUSULA DÉCIMA.- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:
1- denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigaçõeá e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo ,de 60
(sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, observando a obrigatoriedade da prévia
tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico
integrante da estrutura da administração pública;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:
a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho;
bi inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial.

CLAUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DA PUBLICIDADE
11.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de
até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
- as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por correspondência ou email e
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
;I - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via email não poderão se constituir em peças de
processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorrências que
possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou
- eiatórios circunstanciados.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Colaboração, que não
possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
13.2 - E. por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias
ae igual teor e forma, que serão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
em Juizo ou fora dele.

Balneário Camboriú, 1.11 de

Y"

1/4

çào
. '-pública municipal
Assinatura do representante legald,a administra

,

í1

Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01/02/2018 A 31/12/2018

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:
Durante o ano de 2018 foram atendidos! referenciados, com perfil de cadastro único e/ou beneficiários do
BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 80 usuários com idade entre O
e 70 anos.
Dados situacionais do mês de dezembro para parâmetros de análise do público da APAE:
Número de usuários atendidos no âmbito total: 226
Número de famílias com renda até 2 salários mínimos perfil CADASTRO ÚNICO: 134
Número de usuários beneficiários de BPC: 62
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 07
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 14
Número de usuários em situação de curatela: 63
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 07
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 44
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 12
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 06
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de 1
intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias.
de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECíFICOS:
Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
N° de
N° de
Dificuldades
atendimento atendimentos
Dados
qualitativos
encontradas
Etapa/Atividade prevista
s previstos realizados no
alcançados
Ano de 2018 Ano de 2018
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270

586

META CUMPRIDA
Os atendimentos do
Serviço social no ano de
2018 foram direcionados
ao acompanhamento
das demandas que se
apresentavam de
maneira espontânea e
planejada, considerando
que neste ano de 2018 o
foco foi o trabalho com
as famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos foram
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas foram
encaminhadas via
contato telefônico,
encaminhamentos e via
relatórios situacionais.
Priorizamos durante
estre ano o atendimento
em conjunto com a
Psicologia.
Outro fator importante
que vale ser ressaltado,
a APAE contava com
equipe reduzida para
atendimento das
demandas dos usuários,
com a ampliação da
carga horária e da
estabilização de um
profissional do Serviço
Social para
acompanhamento,
conseguimos construir
avanços na intervenção
com os usuários e na
garantia de direitos.

Estrutura física.
E a equipe
socioassistencial este
ano está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
pactuado entre FMAS e
APAE abarque 30
usuários, a APAE conta
com cerca de 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe.

I A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2018 a meta foi considerada em seu valor total.
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Prestar em média 30
atendimentos
mensais,
270
anuais
pela
Psicologia;

270

482

Realizar
2
reuniões
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês;

22

40

META CUMPRIDA
Os atendimentos da
Psicologia foram
direcionados ao
acompanhamento das
demandas que se
apresentaram e neste
ano o foco foi nas
famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos são
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas são
encaminhadas via
contato telefônico, e via
relatório. Vale ressaltar
que priorizou-se neste
ano o atendimento em
dupla com o Serviço
Social.
A Psicologia torna-se
um profissional
importante na
intervenção quando se
trata de pessoas com
deficiência intelectual,
pois trata-se de uma
atuação com olhar mais
específico
compreendendo desde
os aspectos clínicos e
socioassistenciais para
com o usuário, bem
como para com sua
família.
META CUMPRIDA
As reuniões foram um
importante instrumento
de trabalho com as
famílias dos usuários,
além de contribuir em
grande medida nos
processos de inserção
no mercado de trabalho.
O foco das reuniões
esteve em promover a
sensibilização dos
familiares para as
potencialidades dos
usuários, trabalhando
desta forma a
possibilidade de o
usuário ter uma inserção
produtiva e conquistar
certa autonomia. Além
disso, essas reuniões
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Estrutura física.
E a equipe este ano
está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
abarque 30 usuários, a
APAE conta com 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe de assistência
social.

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas para
atendimento, pois a
instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.
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Realizar
15
domiciliares no mês

visitas
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165

150

06

21

trabalharam junto aos
familiares todos os
aspectos levantados
pela equipe
interdisciplinar, em
relação aos usuários,
que requereram
acompanhamento.
Cabe ressaltar que as
reuniões em grande
medida foram em
conjunto serviço social e
psicologia, porém
aconteceram ainda,
reuniões em que às
profissionais de
pedagogia e da
coordenação
participaram em
conjunto.
As visitas são um
importante instrumento
para conhecer a
realidade dos sujeitos,
ainda neste ano
utilizamos este
instrumento como forma
de acompanhar os
usuários no mercado de
trabalho. Estas visitas
foram realizadas pela
Psicologia e o Serviço
Social.

0,

Realizar em média 3
reuniões intersetoriais
no semestre conforme
demanda da rede e dos
usuários2;

META CUMPRIDA
As reuniões foram
realizadas conforme as
demandas que foram
surgindo no decorrer
deste ano, ressaltamos
que a intersetorialidade
é um objetivo cotidiano
nas práticas da APAE.
Estas ações são um
importante instrumento
no acompanhamento
dos usuários e também
na garantia de direitos
da PCD.

Estrutura física.
A equipe este ano está
com muitos usuários
para atendimento,
embora o termo de
colaboração abarque
30 usuários, a APAE
conta com 120 no total
para acompanhamento
desta equipe. Neste
mês nossa Reunião
Institucional foi
realizada na sexta-feira
no dia em que são
realizadas visitas fator
que impediu no
cumprimento do valor
total da meta, porém
esteve dentro do
previsto na aferição do
projeto.
Sabe-se que o trabalho
intersetorial é uma via
de mão dupla tanto a
APAE como a rede
precisam articular
ações conjuntas no
sentido de ampliar as
garantias afiançadas
pela PNAS e demais
políticas setoriais.
Porém nota-se as
dificuldades que
esbarram nos
cotidianos das ONGS e
dos serviços

2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser recíproca.
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governamentais, seja
pela falta de
profissionais nos
equipamentos, pelo
acúmulo de trabalho a
que estão submetidos,
pela quantidade de
demandas
emergenciais que
extraem dos
profissionais o tempo
trabalho, enfim, uma
gama de questões que
precisamos
Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências;

Etapa/Atividade prevista

Realizar em média 2
oficinas mensais e 22
anuais de
autodefensoria
com
usuários da instituição;

Participação de usuários
representantes
em
2
reuniões de conselhos de
direitos no semestre;

N° de
N° d e
atendimento
atendimentos
s previstos
realizados no
no ano de
ano de 2018
2018
22
26

04

02

Dados qualitativos
alcançados
META CUMPRIDA
As oficinas foram
realizadas com o grupo
de usuários que
estavam em turmas de
iniciação no mercado de
trabalho e demais
usuários que fazem
parte do grupo de
Autodefensores da
APAE. Ressaltamos
neste ano a melhor
sistematização dos
temas trabalhados com
usuários, dando ênfase
em temáticas
pertinentes a Política de
Assistência Social e a
Defesa e Garantia de
Direitos da PCD.
Neste ano foram
realizadas 02
participações dos Auto
defensores da APAE no
Conselho Municipal de
Assistência Social no
primeiro semestre. Esta
ação foi muito
proveitosa para os
usuários que
participaram, como
também para a APAE e
para o próprio CMAS.
Antes das reuniões a
APAE realizou a
preparação dos usuários
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Dificuldades
encontradas

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas
para atendimento, pois
a instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.

Falta de estrutura nos
espaços do Conselho,
sem banheiros
adaptados. Dificuldade
dos usuários
acompanharem os
debates. Conselho não
está preparado para
receber PCD.
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Realizar 1 visita ao CRAS
no semestre;
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02

02

para sua participação
nas reuniões. Na
primeira participação os
Autodefensores se
apresentaram na
plenária e falaram sobre
seu trabalho e sua
organização dentro das
APAE'S, esta atividade
promoveu a
possibilidade de os
usuários serem ouvidos
e vistos.
META CUMPRIDA
No mês de agosto foram
realizadas as duas
visitas propostas para o
ano. Vale destacar que
as visitas foram
realizadas no CRAS
Nação Cidadã e nestas
visitas foram executados
Mini seminários sobre a
autodefensoria e
Semana Nacional da
PCD. Esta ação foi um
momento de bastante
troca entre os usuários
da APAE e a
comunidade. Houveram
muitos debates sobre os
temas da Semana
Nacional da PCD, que
tratava da temática:
"Família e pessoa com
deficiência,
protagonistas na
implementação das
políticas públicas".

Meta/Objetivo específico 03: 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,
oficinas de familiares, encaminhamentos e suporte às empresas;
N° de
Dificuldades
N° d e
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2018
2018
Realizar
03
palestras
3 anuais
01
A palestra organizada
As palestras sobre
anuais sobre os temas
pela APAE foi realizada acessibilidade e
Inclusão e acessibilidade;
junto a empresa
inclusão nas empresas
parceira na contratação foi uma ação que
de profissionais com
avaliamos não ter tido
deficiência que estão
muitos êxitos, pois em
em acompanhamento
grande medida às
no Programa Mundo do sensibilizações,
Trabalho. Ressalta-se relacionadas a PCD nas
que esta ação de
empresas, são
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Realizar 01 oficina mensal
de familiares dos usuários
inseridos para mercado de
trabalho;

11

09

Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço
social e a psicologia,
conforme demanda;

Conforme
demanda

11

sensibilização resultou
em 03 inserções de
usuários na empresa
parceira.
Relatórios qualitativos
das ações foram
enviados mensalmente.
Relatórios qualitativos
das ações foram
enviados mensalmente.

realizadas em reuniões
intersetoriais entre
APAE e empresas. Será
revisto esta ação para
2019.

Relatórios qualitativos
das ações foram
enviados mensalmente.

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados
à pessoa com deficiência;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2018
2018
Realizar 02 eventos anuais
02 anuais
02
META CUMPRIDA
relacionado à pessoa com
Os eventos foram
deficiência;
realizado no decorrer da
Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência,
contando com ações de
informação e
comunicação e defesa
de direitos. Realizada
panfletagem e
distribuição de
lixeirinhas de carro da
Prevenção de
Deficiências, e Encontro
Regional de
Autodefensoria em
alusão a Semana
Nacional em Piçarras.
Relatórios qualitativos
das ações foram
enviados mensalmente.
4. INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO:

Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração
da realidade local:
1.

Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos
usuários participantes de forma online;
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Resposta ao indicador 1: Os formulários de registros e cadastros da instituição não seguem o mesmo
padrão dos equipamentos governamentais, não contamos com uma folha de rosto do Plano de
Acompanhamento Familiar Online. Na instituição contamos com uma tabela de dados gerais onde
constam todos os usuários e seus respectivos dados pessoais que pode ser consultada em qualquer
tempo por comissão de controle do Conselho de Assistência Social ou do Controle Governamental,
bem como, toda a evolução e atendimentos prestados ficam registrados no prontuário individual dos
usuários, dividido entre as especialidades que o atendem. Ainda o Serviço Social e a Psicologia
possuem registros de atendimento em arquivos de sigilo. Ponderamos ainda que o fornecimento de
dados dos usuários se torna problemático, principalmente porque infringe o direito ao sigilo das
informações dos usuários. Entendemos que para responder a esse quesito do indicador 1,
sugerimos a análise das listas de atendimentos prestados pelo serviço social e psicologia que
compuseram os relatórios mensais enviados na prestação de contas onde constam nome dos
usuários atendidos e ações executadas com os mesmos em 2018.
2. Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação
nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);

Resposta ao indicador 2: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades com todas as listas
de presença dos grupos de usuários e familiares, bem como dos eventos e suas respectivas fotografias.
Ainda neste relatório final enviamos cópia por e-mail, ao gestor da parceria FMAS, Sr. Douglas Branco e
ao Sr. Francisco Jr. do Controle Governamental, do livro de assinaturas dos atendimentos prestados
às famílias em modo escaneado.

3. Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou
atividades (com datas e horários).

Resposta ao indicador 3: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades compondo os
avanços quantitativos e qualitativos do projeto juntamente com a prestação de contas financeira,
ressaltamos que podemos comprovar entrega da documentação por protocolo.

Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes
itens:

4.

75% de participação efetiva de usuários e famílias nos grupos ofertados;

Grupos de Usuários:

Grupos de Familiares:

22 Grupos previstos no ano

11 Grupos previstos no ano

26 Grupos executados

09 Grupos executados

Meta cumprida em 118%

Meta cumprida em 82%
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5. 50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos do Centro de Referência de Assistência Social do território em que moram;

O público da APAE constitui-se de pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências, e o Termo de Parceria vinculado ao FMAS atendeu mais diretamente usuários acima de 6
anos, estes usuários em sua maioria frequentam cotidianamente a APAE para seu processo de
habilitação e reabilitação, fator que dificulta sua participação em mais espaços do município, desta forma
este indicador fica dificultado quando pensadas as condições concretas de acesso dos usuários.
6. 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal
total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro
Único;

Na APAE são 134 famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, destas 06 famílias são
beneficiárias do Programa Bolsa Família;

- 100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da
política de assistência social do município.

Este item já foi amplamente discutido com a gestão da assistência social do município, pois o sistema por
ser online dificulta o acesso de nossa instituição que não encontra ainda estrutura de internet eficaz para
tal, porém, iniciamos no final de 2018, com as devidas dificuldades, pois dependemos de captação de
recursos, a reestruturação dos sistemas internos na APAE implicando na melhoria da estrutura de
informática, para 2019 traçamos a meta de cumprir o indicativo do uso para referenciamento da família na
APAE.

5. IMPACTOS POSITIVOS:

Sabe-se que o atendimento para pessoas com deficiência é um serviço que hoje na realidade de
Balneário CamboriÚ é amplamente terceirizado a sua execução pelas as OSC's. Desta forma o primeiro, e
com certeza o principal, quesito de impacto positivo do projeto foi o ACESSO aos atendimentos pelos
usuários com deficiência, garantindo dessa forma o direito ao processo de Habilitação e Reabilitação.
Outro ponto de impacto positivo é que diante do contexto dificultoso de mobilidade e tempo das
famílias para acessar os equipamentos da rede de serviços governamentais, sempre tiveram nos
profissionais do projeto atendimentos que contribuíram para a resolução das demandas apresentadas,
(isso pode ser verificado nos relatórios de atividades dos profissionais).
Com este projeto também foi possível ampliarmos a equipe de atendimento que antes era de uma
profissional do serviço social de 28 horas, passando para duas profissionais, sendo 01 assistente social
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de 28 horas, 01 psicóloga de 28 horas, o que nos deu maiores condições de trabalhar as demandas e
realizar o acompanhamento dos usuários e familiares. Outro aspecto importante foi a manutenção do
vínculo dos profissionais contratados aos usuários, sendo esse um ponto essencial para manutenção dos
trabalhos e da qualidade dos serviços prestados.
E ainda outro ponto que consideramos importante foi a melhora das remunerações o que permitiu
a APAE contratar profissionais mais qualificados para o atendimento.

6. IMPACTOS NEGATIVOS:

Conforme citado acima ampliamos as equipes de trabalho, porém em nossa avaliação ainda
contamos com pouca carga horária de profissionais (equipe de referência) para o atendimento das
demandas, o termo de parceria prevê somente a contratação de 30 vagas de atendimento, porém o
número de usuários que necessitam atendimentos na APAE passa de 80, conforme informado
mensalmente nos relatórios de atividades, desses 80 pelo menos 25 usuários estão em processo de
inserção no mercado de trabalho e necessitam acompanhamento sistemático.
Outro ponto dificultoso do projeto foi a escolha dos indicadores exigidos para avaliação do
impacto do projeto do plano de trabalho. Tais indicadores desconsideram, em algumas questões, a
realidade institucional e por vezes avaliam e comparam OSC's aos equipamentos governamentais, porém
os equipamentos governamentais não respondem avaliações de impactos de suas ações anualmente.
Infelizmente ou não, as OSC's possuem dinâmica diferenciada e em nosso caso operacionalizam no
mesmo local mais de uma política social. Sendo assim os indicadores precisam ser repensados quando o
edital for lançado.
Ainda um aspecto que consideramos negativo, foi o fato de que no caso da política de Assistência
Social não foi realizado um diagnóstico preciso sobre quais programas e projetos são necessários para o
município, em nosso caso, tanto necessitamos do atendimento socioassistencial como também
necessitamos equipes e projetos que trabalhem na perspectiva da inclusão produtiva de pessoas com
deficiência, atendimento no domicílio, etc, mas como o edital já prevê o tipo de serviço, programa e
projeto a ser executado, não nos dá a abertura para executarmos outros projetos que talvez sejam mais
potenciais e expressivos no contexto do atendimento a pessoas com deficiência.

Balneário Camboriú (SC), 06 de fevereiro de 2019.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01/02/2019 A 31/12/2019.
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:

Durante o ano de 2019 foram atendidos! referenciados, com perfil de cadastro único e/ou beneficiários do
BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 284 usuários com idade entre
O e 70 anos.
Dados situacionais do mês de dezembro para parâmetros de análise do público da APAE:
Número de usuários atendidos no âmbito total: 256
Número de famílias com renda até 3 salários mínimos perfil CADASTRO ÚNICO: 91
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 08
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 60
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 16
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 52
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
Número de famílias beneficiárias de Bolsa Família: 03

2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de

intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias.
de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo especifico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência

intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;

Etapa/Atividade prevista

N° de
N° de
atendimento atendimentos
s previstos realizados no
Ano de 2019 Ano de 2019

Dados qualitativos
alcançados
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270

551

META CUMPRIDA
Os atendimentos do
Serviço social no ano de
2019 foram direcionados
ao acompanhamento
das demandas que se
apresentavam de
maneira espontânea e
planejada, considerando
que o foco da APAE foi
o trabalho com as
famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos foram
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas foram
encaminhadas via
contato telefônico,
encaminhamentos e via
relatórios situacionais.
Priorizamos durante
estre ano o atendimento
em conjunto com a
Psicologia.
Outro fator importante
que vale ser ressaltado,
a APAE contava com
equipe reduzida para
atendimento das
demandas dos usuários,
com a ampliação da
carga horária e da
estabilização de um
profissional do Serviço
Social para
acompanhamento,
conseguimos construir
avanços na intervenção
com os usuários e na
garantia de direitos.

Estrutura física.
E a equipe
socioassistencial este
ano está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
pactuado entre FMAS e
APAE abarque 30
usuários, a APAE conta
com cerca de 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe.

I A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2019 a meta foi considerada em seu valor total.
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Prestar em média 30
atendimentos
mensais,
270
anuais
pela
Psicologia;

290

1194

Realizar
2
reuniões
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês;

22

41

META CUMPRIDA
Os atendimentos da
Psicologia foram
direcionados ao
acompanhamento das
demandas que se
apresentaram durante a
frequência do usuário na
APAE, a psicologia atua
muitas vezes
diretamente com os
usuários no sentido de
desmistificar algumas
demandas apresentadas
durante os atendimento
na APAE, ainda a
psicologia tem como
foco os usuários e as
famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos são
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas são
encaminhadas via
contato telefônico, e via
relatório. Vale ressaltar
que se priorizou neste
ano o atendimento em
dupla com o Serviço
Social.
A Psicologia torna-se
um profissional
importante na
intervenção quando se
trata de pessoas com
deficiência intelectual,
pois trata-se de uma
atuação com olhar mais
específico
compreendendo desde
os aspectos clínicos e
socioassistenciais para
com o usuário, bem
como para com sua
família.
META CUMPRIDA
As reuniões foram um
importante instrumento
de trabalho com as
famílias dos usuários,
nelas muitas questões
relacionadas ao
acompanhamento do
usuários na APAE são
abordadas para que se
busquem alternativas
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Estrutura física.
E a equipe este ano
está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
abarque 30 usuários, a
APAE conta com 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe de assistência
social.

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas para
atendimento, pois a
instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.

APAE
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APAE

Realizar
15
domiciliares no mês

visitas
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165

197

para uma melhoria das
condições de vida e
sociabilidade da PCD,
além de contribuir em
grande medida nos
processos de inserção
no mercado de trabalho,
neste caso as reuniões
focavam em promover a
sensibilização dos
familiares para as
potencialidades dos
usuários, trabalhando
desta forma a
possibilidade de o
usuário ter uma inserção
produtiva e conquistar
certa autonomia. Além
disso, essas reuniões
trabalharam junto aos
familiares todos os
aspectos levantados
pela equipe
interdisciplinar, em
relação aos usuários,
que requereram
acompanhamento.
Cabe ressaltar que as
reuniões em grande
medida foram em
conjunto serviço social e
psicologia, porém
aconteceram ainda,
reuniões em que às
profissionais de
pedagogia e da
coordenação
participaram em
conjunto.
META CUMPRIDA
As visitas são um
importante instrumento
para conhecer a
realidade dos sujeitos,
as visitas permitem
visualizarmos as
barreiras encontradas
pelos usuários em suas
casas, como também
experiências
importantes e
estratégias que as
famílias utilizam para
que a PCD se
desenvolva no
ambiente, ainda neste
ano utilizamos este
instrumento como forma
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Estrutura física.
A equipe este ano está
com muitos usuários
para atendimento,
embora o termo de
colaboração abarque
30 usuários. a APAE
conta com 120 no total
para acompanhamento
desta equipe. Neste
mês nossa Reunião
Institucional foi
realizada na sexta-feira
no dia em que são
realizadas visitas fator
que impediu no
cumprimento do valor
total da meta, porém
esteve dentro do
previsto na aferição do

APAE
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APAE

Realizar em média 3
reuniões intersetoriais
no semestre conforme
demanda da rede e dos
usuários2;
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11

de acompanhar os
usuários no mercado de
trabalho. Estas visitas
foram realizadas pela
Psicologia e o Serviço
Social.

projeto.

META CUMPRIDA
As reuniões foram
realizadas conforme as
demandas que foram
surgindo no decorrer
deste ano, ressaltamos
que a intersetorialidade
é um objetivo cotidiano
nas práticas da APAE.
Estas ações são um
importante instrumento
no acompanhamento
dos usuários e também
na garantia de direitos
da PCD.

Sabe-se que o trabalho
intersetorial é uma via
de mão dupla tanto a
APAE como a rede
precisam articular
ações conjuntas no
sentido de ampliar as
garantias afiançadas
pela PNAS e demais
políticas setoriais.
Porém nota-se as
dificuldades que
esbarram nos
cotidianos das ONGS e
dos serviços
governamentais, seja
pela falta de
profissionais nos
equipamentos, pelo
acúmulo de trabalho a
que estão submetidos,
pela quantidade de
demandas
emergenciais que
extraem dos
profissionais o tempo
trabalho, enfim, uma
gama de questões que
precisamos

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2019
2019

2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.
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Realizar em média 2
oficinas mensais e 22
com
usuários
da
instituição;

22

75

Participação de usuários
representantes
nos
Grupos de PAIF nos
CRAS;

04

01

Realizar
oficinas/grupos
com familiares;

10

11

META CUMPRIDA
As oficinas foram
realizadas com o grupo
de usuários que
estavam em turmas de
iniciação no mercado de
trabalho e demais
usuários que fazem
parte do grupo de
Autodefensores da
APAE. Ressaltamos
neste ano a melhor
sistematização dos
temas trabalhados com
usuários, dando ênfase
em temáticas
pertinentes a Política de
Assistência Social e a
Defesa e Garantia de
Direitos da PCD.
As participações foram
realizadas no CRAS
Nação Cidadã no Grupo
PAIF.
Os relatórios qualitativos
dessa ação foram
enviados em setembro.
META CUMPRIDA
Os grupos/reuniões dos
familiares responsáveis
são um importante
instrumento de
participação dos
familiares do processo de
acompanhamento dos
usuários, permite uma
maior aproximação dos
familiares com a
instituição e com os
profissionais.

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas
para atendimento, pois
a instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.

Muitas atividades na
agenda da instituição,
troca de profissionais;

Baixa participação

Meta/Objetivo específico 03: 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,
oficinas de familiares, encaminhamentos e suporte às empresas;
N° de
Dificuldades
N°'
e
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2019
2019
Realizar o atendimento a
Conf.
13
As reuniões são um
empresas pelo serviço
demanda
importante instrumento
social e a psicologia;
para inserção da PCD no
Mercado de Trabalho,
elas permitem realizar
toda uma organização do
processo tendo em vista
uma adaptação tanto do
local como das pessoas
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para receber a PCD.
Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

Conf.
demanda

12

Neste ano de 2019
realizamos 06 inserções
de pessoas com
deficiência no mercado
de trabalho; neste mês
reuniões com
Supermercado Bistek,
Fort Atacadista,
Procuradoria da
Prefeitura BC.

A inclusão das Pessoas
com deficiência no
mercado de trabalho
não é uma tarefa
simples, exige um
conjunto integrado de
ações para que esta
inserção seja propositiva
e com qualidade,
beneficiando de fato a
pessoa com deficiência.
Vale ressaltar que ainda
encontramos muitas
barreiras para a inclusão
social das PCD nas
empresas e espaços da
sociedade.

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados
à pessoa com deficiência;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2019
201
11
META CUMPRIDA
10 anuais
Realizar 10 ações de
Os eventos foram
prevenção, defesa e garantia
realizado no decorrer de
de direitos relacionados à
2019, temas como a
pessoa com deficiência;
Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência,
contando com ações de
informação e
comunicação e defesa
de direitos. Realizada
panfletagem e
distribuição de
lixeirinhas de carro da
Prevenção de
Deficiências. Relatórios
qualitativos das ações
foram enviados
mensalmente.
4. INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO:

Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração
da realidade local:

Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação
nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);
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Resposta ao indicador 1: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades com todas as
listas de presença dos grupos de usuários e familiares, bem como dos eventos e suas respectivas
fotografias. Ainda neste relatório final enviamos cópia do livro de assinaturas dos atendimentos
prestados às famílias em modo escaneado em CD ROM.

2. Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou
atividades (com datas e horários).

Resposta ao indicador 2: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades compondo os
avanços quantitativos e qualitativos do projeto juntamente com a prestação de contas financeira,
ressaltamos que podemos comprovar entrega da documentação por protocolo.

Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes
itens:
3.

80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;

O valor das respectivas metas, estão inseridos em uma Planilha quantitativa anexa a este relatório;

4. 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal
total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro
Único;

Número de usuários atendidos no âmbito total: 256
Número de famílias com renda até 3 salários mínimos perfil CADASTRO ÚNICO: 91
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 08
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 60
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 16
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 52
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
Número de famílias beneficiárias de Bolsa Família: 03
5.

100% das famílias 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 período)
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5. IMPACTOS POSITIVOS:

Sabe-se que o atendimento para pessoas com deficiência é um serviço que hoje na realidade de
Balneário Camboriú é amplamente terceirizado a sua execução pelas as OSC's. Desta forma o primeiro, e
com certeza o principal, quesito de impacto positivo do projeto foi o ACESSO aos atendimentos pelos
usuários com deficiência, garantindo dessa forma o direito ao processo de Habilitação e Reabilitação.
Outro ponto de impacto positivo é que diante do contexto dificultoso de mobilidade e tempo das
famílias para acessar os equipamentos da rede de serviços governamentais, sempre tiveram nos
profissionais do projeto atendimentos que contribuíram para a resolução das demandas apresentadas,
(isso pode ser verificado nos relatórios de atividades dos profissionais).
Com este projeto também foi possível ampliarmos a equipe de atendimento que antes era de uma
profissional do serviço social de 28 horas, passando para três profissionais, sendo 01 assistente social de
28 horas, 01 psicóloga de 28 horas e 01 psicóloga de 20 horas, o que nos deu maiores condições de
trabalhar as demandas e realizar o acompanhamento dos usuários e familiares. Outro aspecto importante
foi a manutenção do vínculo dos profissionais contratados aos usuários, sendo esse um ponto essencial
para manutenção dos trabalhos e da qualidade dos serviços prestados.
E ainda outro ponto que consideramos importante foi a melhora das remunerações o que permitiu
a APAE contratar profissionais mais qualificados para o atendimento.
6. IMPACTOS NEGATIVOS:

Conforme citado acima ampliamos as equipes de trabalho, porém em nossa avaliação ainda
contamos com pouca carga horária de profissionais (equipe de referência) para o atendimento das
demandas, o termo de parceria prevê somente a contratação de 30 vagas de atendimento, porém o
número de usuários que necessitam atendimentos na APAE passa de 80, conforme informado
mensalmente nos relatórios de atividades.
Outro ponto dificultoso do projeto foi a escolha dos indicadores exigidos para avaliação do
impacto do projeto do plano de trabalho. Tais indicadores desconsideram, em algumas questões, a
realidade institucional e por vezes avaliam e comparam OSC's aos equipamentos governamentais, porém
os equipamentos governamentais não respondem avaliações de impactos de suas ações anualmente.
Infelizmente ou não, as OSC's possuem dinâmica diferenciada e em nosso caso operacionalizam no
mesmo local mais de uma política social. Sendo assim os indicadores precisam ser repensados quando o
edital for lançado.
Ainda um aspecto que consideramos negativo, foi o fato de que no caso da política de Assistência
Social não foi realizado um diagnóstico preciso sobre quais programas e projetos são necessários para o
município, em nosso caso, tanto necessitamos do atendimento socioassistencial como também
necessitamos equipes e projetos que trabalhem na perspectiva da inclusão produtiva de pessoas com
deficiência, atendimento no domicílio, etc, mas como o edital já prevê o tipo de serviço, programa e
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projeto a ser executado, não nos dá a abertura para executarmos outros projetos que talvez sejam mais
potenciais e expressivos no contexto do atendimento a pessoas com deficiência.

Balneário Camboriú (SC), 27 de janeiro de 2020.

„

Bueno
SaPresidente
e a APAE/BC
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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 1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41

Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.

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

1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.5- U.F: SC

1.6- DATA DE
CONSTITUIÇÃ
O:
14/11/1984

1.7- DDD/TELEFONE: 3367-0636
1.8-E-MAIL:

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
1.9- SITE:

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):

Isabela Sava Bueno

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

1.13- ENDEREÇO (Presidente da OSC): Rua 511, n° 14— Centro

1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15U.F:

1.16- CEP:

88.330-702

SC

1.17- DDD/TELEFONE: 3367-2134
1.18-E-MAIL:

camboriu@buenoimoveis.com.br
1.19- SITE:

2 — DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES
2.1 - NOME
COMPLETO

2.2 - CPF

2.3 - RG /ÓRGÃO
EXPEDIDOR

lsabela Sava Bueno

419.806.979-49

161.097 SSP/SC

Denise Payerl Basso

448.609.609-63

1.330.195 SSP/SC

Judite Haake

602.351.879-68

1.208.515-4 SSP/SC

Yvone 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

293.309.989-68

4/R 610.203 SSP/SC

747.036.419-68

336751-7 SSP/SC

Edla Aparecida da
Costa Sens
Valceni Maria Claudino
Vieira dos Santos
Rosires Maria
Schweder
Lourdes Gomes Minella

2.4 - ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua: 511, n°14 — Centro — Balneário
Camboriú — SC
Rua: 902, n° 396 — Apto: 1401 —Centro
— Balneário Camboriú — SC
Rua: Angico — Tabuleiro — Camboriú —
SC
Rua: Mascarenhas Passos, n° 28 —
Centro — Itajaí — SC
Rua: 1800, n° 116 — Centro — Balneário
Camboriú — SC
Rua: Peculiano, n° 46— Santa Clara —
Itajai — SC
Rua: Paraguai, n° 1128— Bairro das
Nações — Balneário Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 5100 — Apto: 21 —
Centro — Balneário Camboriú — SC

Augusto Roncelli Junior

066.769.929-20

362.713 SSP/SC

Odete de Souza

463.369.239-91

653.590-9 SSP/SC

João Kleine Bickstegge

309.064.589-00

193062-1 SSP/SC

Nadyr da Silva Flores

219.496.700-15

5023179541 SSP/SC

Wilson Vieira dos
Santos Filho

380.379.399-87

305.782 SSP/SC

Jorge Otávio Cachei

000.205.590-20

4/R 745.232 SSP/SC

Edelgard Cachei

292.928.409-91

579.749-7 SSP/SC

Mara Regina Neves
Benedicto

587.202.438.04

19.269.679 SSP/SC

Rosane Teresinha
Jahnke Vailatti

383.090.769-91

186.382 SSP/SC

Charlote Maria Haake
Cooper

572.047.649-00

29.03.60 SSP/SC

Tereza Cardozo

294.295.799-91

651.281-0 SSP/SC

474.328.021-49

754.628-9 SSP/SC

004.060.439-06

5.109.977 SSP/SC

065.301.209-1

4.519.872-1 SSP/SC

Luiz Antonio Basso

296.454.339-91

3.627.085 SSP/SC

Maria Salvalagio Camilo

864.463.129-20

Nara Dayse Flores

816.262.660-34

Fabricio Oliveira de Lima

070.532.799-01

Margid Rinnert
Buckstegge

418.432.749-49

Rosires Maria Schweder

293.309.989-68

Rosalva Knabben de
Oliveira
Cleusa Terezinha Brites
Carvalho
Marilda Teresinha Costa
Walesko

Carmen Elisabeth Sylvia
Franzke
Maria Inês Muliterno
Siliprandi

030.561.639-194
216.820.380-68

4/R 2297402 SSP/SC
503.723.8119
4.375.380-9
4/C 307.074 SSP/SC
4/R 610.203 SSP/SC
184.776 SSP/SC
4.519.872-1 SSP/SC

Rua: 3000, n° 219— Centro — Balneário
Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 3750 — Ato: 1104 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: 2450, n° 300 — Centro — Balneário
Camboriú — SC
Rua: 3000, n° 376— Apto: 02— Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Peculiano, n° 46 — Santa Clara —
ltajaí — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Bulgária, n° 118 — Apto: 107—
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 1100— Edifício
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 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Peru, n° 719— Bairro das Nações
— Balneário Camboriú — SC
Rua: Líbia, n° 55 — Apto 01 — Bairro das
Nações — Balneário Camboriú/SC
Rua: 902, n°396 — Apto 1401 — Centro —
Balneário Camboriú - SC
Rua: Av. do Estado, n° 1520— Bairro
Ariribá — Balneário Camboriú - SC
Rua: 3000, n° 376— Apto 02— Centro —
Balneário 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

Augusto Roncelli Junior

066.769.929-20

362.713 SSP/SC

Odete de Souza

463.369.239-91

653.590-9 SSP/SC

João Kleine Bickstegge

309.064.589-00

193062-1 SSP/SC

Nadyr da Silva Flores

219.496.700-15

5023179541 SSP/SC

Wilson Vieira dos
Santos Filho

380.379.399-87

305.782 SSP/SC

Jorge Otávio Cachei

000.205.590-20

4/R 745.232 SSP/SC

Edelgard Cachei

292.928.409-91

579.749-7 SSP/SC

Mara Regina Neves
Benedicto

587.202.438.04

19.269.679 SSP/SC

Rosane Teresinha
Jahnke Vailatti

383.090.769-91

186.382 SSP/SC

Charlote Maria Haake
Cooper

572.047.649-00

29.03.60 SSP/SC

Tereza Cardozo

294.295.799-91

651.281-0 SSP/SC

474.328.021-49

754.628-9 SSP/SC

004.060.439-06

5.109.977 SSP/SC

065.301.209-1

4.519.872-1 SSP/SC

Luiz Antonio Basso

296.454.339-91

3.627.085 SSP/SC

Maria Salvalagio Camilo

864.463.129-20

Nara Dayse Flores

816.262.660-34

Fabricio Oliveira de Lima

070.532.799-01

Margid Rinnert
Buckstegge

418.432.749-49

Rosires Maria Schweder

293.309.989-68

Rosalva Knabben de
Oliveira
Cleusa Terezinha Brites
Carvalho
Marilda Teresinha Costa
Walesko

Carmen Elisabeth Sylvia
Franzke
Maria Inês Muliterno
Siliprandi

030.561.639-194
216.820.380-68

4/R 2297402 SSP/SC
503.723.8119
4.375.380-9
4/C 307.074 SSP/SC
4/R 610.203 SSP/SC
184.776 SSP/SC
4.519.872-1 SSP/SC

Rua: 3000, n° 219— Centro — Balneário
Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 3750 — Ato: 1104 —
Centro — Balneário Camboriú — SC
Rua: 2450, n° 300 — Centro — Balneário
Camboriú — SC
Rua: 3000, n° 376 — Apto: 02 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Peculiano, n° 46 — Santa Clara —
Itajai — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Alvin Bauer, n° 360 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Bulgária, n° 118 — Apto: 107—
Bairro das Nações — Balneário
Camboriú — SC
Av. Atlântica, n° 1100— Edifício
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 — Centro —
Balneário Camboriú — SC
Rua: Peru, n° 719— Bairro das Nações
— Balneário Camboriú — SC
Rua: Líbia, n° 55 — Apto 01 — Bairro das
Nações — Balneário Camboriú/SC
Rua: 902, n°396 — Apto 1401 — Centro —
Balneário Camboriú - SC
Rua: Av. do Estado, n° 1520— Bairro
Ariribá — Balneário Camboriú - SC
Rua: 3000, n° 376— Apto 02— Centro —
Balneário 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

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO.
3.1 - TITULO DO OBJETO:
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E
GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E SUAS
FAMÍLIAS.

3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Início: 01/01/2019
Término: 31/12/2019

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa de atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos
para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
3.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados
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 famílias,
com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decreto
6.135 de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.
Realidade Local: De acordo com exposto no Termo de referência Anexo X, a política de Assistência Social é
recente no município de Balneário 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 novos direitos para a referida população. Diante
desta realidade, o município 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 famílias.
Justificativa:
De acordo com a LOAS em seu artigo 1°: "A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
(art. 1° da LOAS — Lei n° 8.742, de 07/12/1993)".
Conforme o previsto pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS / 2004) e a Norma Operacional
Básica (NOB SUAS / 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 prevenção, promoção,
inserção e proteção, devendo 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 voltados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual e/ou
múltipla, e suas famílias.
Vale ressaltar que, a pessoa com deficiência, considerando o contexto societário tanto a nível histórico e
atual, já está em desvantagem pessoal resultante da própria deficiência que a coloca em ambiente vulnerável,
sendo que, se em situação de pobreza, a vulnerabilidade que já se apresenta, agrava-se.
De acordo com o exposto na Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, a APAE de Balneário Camboriú presta serviços de Proteção Básica.
O desenvolvimento das ações socioassistenciais na APAE de Balneário Camboriú corrobora o exposto na
Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Desta forma a inserção dos usuários e suas famílias na APAE ocorrerão através 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 intervenções, desenvolvidas de forma
continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais.
Para que este fluxo seja executado, algumas ações e instrumentais são utilizados, sendo eles:
•
Acolhida: tem como objetivo conhecer contexto familiar dos usuários bem como identificar as
vulnerabilidades e potencialidades do usuário e sua família. O acolhimento será realizado dentro de um
procedimento chamado "avaliação inicial" onde os usuários comparecem para definição diagnóstica, neste
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momento será levantado pela equipe interdisciplinar às demandas individuais e da família, para isso é utilizado um
formulário que contém as informações que serão coletadas;
•
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: divulgação através de palestras para as famílias sobre
os direitos da pessoa com deficiência. E espaços de discussão e troca de experiências entre as famílias, entre os
usuários através de grupos socioeducativos ou atendimentos individuais;
•
Articulação da Rede de Serviços Socioassistenciais: participação em reuniões da rede de serviços
intersetoriais e estudo de caso. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos serviços, tornar públicas
as demandas recorrentes do ambiente institucional, buscando a superação das vulnerabilidades;
•
Articulação Interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos: articulação e a integração com
as várias instâncias do poder público/ judiciário, através de encaminhamentos, relatórios, contato telefônico e/ou
reuniões;
•
Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana: realização de atividades em grupos com
orientações diversas sobre as atividades 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 serviços, dadas às devidas orientações, formas e possibilidades de acesso;
•
Plano de ação Individual e/ou Familiar: serão elaborados planos de ação resultantes das reunuões
psicossociais, buscando, juntamente com os usuários e suas famílias, levantar demandas e possibilidades, sejam
para superação das vulnerabilidades ou para ampliação do acesso às políticas públicas.
•
Acompanhamento sociofamiliar e psicossocial: serão executadas orientações a partir das
necessidades levantadas e ainda serão realizadas reuniões psicossociais, ambas objetivando o aprimoramento do
trabalho social com famílias;
•
Perfil Socioeconômico: será realizado a partir das informações obtidas junto à família e contexto social
na qual está inserida, servindo como facilitador no processo de intervenção;
•
Desenvolvimento do Convívio Familiar, Grupai 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 famílias, desenvolvendo ações que promovam o acesso aos direitos, benefícios e programas de
transferência de renda e as políticas setoriais, bem como, buscar formas de prevenir situações de violação de
direitos e exclusão social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

•

Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
Realizar grupos com usuário (as) com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas
famílias;
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 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 a serem atingidas, devendo estar claro,
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter:
OBS: As atividades ou Programas a serem executadas pela OSC citadas no termo de Referência estão
distribuídos entre as metas e produtos abaixo.
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METAS

PRODUTO/SERVIÇO
( POR 11 MESES)

RESULTADO

1. Prestar atendimento familiar e
ou/ individual a 30 usuários com
deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências,
realizando encaminhamentos na
rede de serviços;

• Prestar em média' 30 atendimentos
mensais e 270 anuais pelo Serviço
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 serviço social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação inicial;
• Realizar 15 visitas domiciliares no
mês;
• Realizar 2 reuniões intersetoriais no
ano conforme demanda da rede e
dos usuários2;

• 637 atendimentos individuais,
familiares
e/ou
reuniões
socioassistenciais realizados
no ano;
• 165 visitas domiciliares;
• 30
usuários(as)
sendo
acompanhados
e
tendo
garantidos
direitos
que
otimizem
o
seu
desenvolvimento e qualidade
de vida;
• Famílias e usuários tendo
seus direitos assistidos em
suas necessidades.
• Promover a oportunidade de
acesso
ao mercado de
trabalho
à pessoa com
deficiência;

2. Realizar
grupos
com
usuário(as)
com
deficiência
intelectual associada ou não a
outras
deficiências
e suas
famílias;

• 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 CRAS;
• Realizar 01 oficina mensal de
familiares dos usuários.

• 60 grupos de usuários anuais;
• 11 grupos de familiares;
• Promover a discussão dos
direitos da pessoa com
deficiência;
• Buscar
a
garantia
e
efetividade dos direitos da
pessoa com deficiência;
• 75% da participação das/os
usuários nas oficinas no ano;
• Promover
a
inclusão e
participação dos usuários nas
instâncias de controle social;
• Sensibilizar as famílias quanto
a capacidade e potencialidade
dos usuários, principalmente
os que têm potencial para o
mercado de trabalho ou para
atividades laborativas;
• 75% de participação das
famílias e usuários nos grupos
ofertados no ano;

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

empresas
• Capacitar
as
contratantes
com
temas
relacionados a inclusão e
acessibilidade da pessoa com
deficiência;
• Promover a oportunidade de
acesso
ao mercado de
trabalho à pessoa com
deficiência;

.._

'A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do ano de 2019 a
meta será considerada em seu valor total.
2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas executam atividades
e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.
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4. Realizar ações de informação, • Realizar
10
ações
anuais • Sensibilizar a comunidade
comunicação e defesa de
relacionado a defesa e garantia de
sobre a questão da
direitos da pessoa com deficiência;
deficiência;
direitos relacionados a pessoa
com deficiência;
• Trabalhar aspectos da de
prevenção de deficiências,
buscando a efetividade das
políticas sociais;
• 100% da participação;

Metodologia:
META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços
Conforme exposto acima o atendimento familiar e/ou individual aos usuários com deficiência intelectual
ocorrem através de diversas ações. Assim dividem-se entre, atendimentos individuais para acolhimento de
demandas e encaminhamentos, reuniões psicossociais com familiares e usuários(as) com objetivo de conhecer os
contextos e/ou buscar junto ao núcleo familiar possibilidades para superação de demandas que se apresentem,
contatos telefônicos para articulação com a rede de serviços, atendimento familiar para demandas emergenciais,
reuniões intersetoriais buscando articular junto a rede possibilidades de intervenção nos casos de demandas de
difícil superação e visitas domiciliares utilizadas enquanto instrumento de intervenção com objetivo 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 voltados a
demandas mais emergenciais ou específicas.
As visitas domiciliares ocorrerão uma vez por semana, quando houver disponibilidade de veículo para tal
finalidade, considerando que a APAE possui somente um veículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponíveis.
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 vulnerabilidades dos usuários e suas famílias. De maneira geral o Serviço Social, por meio
da atuação interdisciplinar, desenvolve atividades sócio educativas, visando à 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 voltados para o desenvolvimento da
cidadania, sistemas de benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social na APAE vem 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 vem 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
coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no
âmbito social, buscando um olhar crítico da realidade social. De maneira geral, a Psicologia desenvolve 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
voltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do psicólogo na APAE vem 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 vem contribuir com a
construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
META 2: Realizar grupos com, usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências
e familiares;
Os grupos/oficinas com usuários estão materializados nos grupos: Papo de Trabalho e Autodefensoria.
O grupo PAPO DE TRABALHO, ocorre semanalmente e tem como público alvo os usuários que estão no
programa Mundo do Trabalho da APAE. O grupo visa fortalecer os usuários e usuárias que possuem vontade e
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possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que para inserção há uma gama de elementos,
cognitivos e comportamentais que necessitam ser melhor aprofundados antes do ingresso desses sujeitos no
espaço laborativo.
O grupo da AUTODEFENSORIA tem como público alvo 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 (advogar em causa própria). A
construção histórica sobre a deficiência intelectual vem exercendo um efeito de anulação das possíveis conquistas
e da efetiva participação da pessoa com deficiência nas suas escolhas, sendo até bem pouco tempo considerados
sujeitos não pensantes e desprovidos de desejos. A AUTODEFENSORIA como movimento, oportuniza a
possibilidade de expressão de reivindicações da pessoa com deficiência, tendo como propósito dar voz e vez a
este grupo.
O grupo ESCOLA DE PAIS tem como público alvo os pais, mães e responsáveis pela pessoa com
deficiência intelectual que frequentam a APAE por meio período de segunda a sexta-feira. Este grupo está
voltando suas atividades para o cuidado com a qualidade de vida dos familiares, pois, a rotina de cuidados para
com a pessoa com deficiência pode ser extremamente dura e cansativa para os pais ou responsáveis por pessoas
com deficiência, e por isso devemos 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 história 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 indivíduo, bem como aumento da miséria,
preconceito e criminalidade para a sociedade em geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, torna-se particularmente
preocupante quando relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais
de tal situação, complicadores peculiares advindos, principalmente, da falta de preparo, tanto da própria 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, visual, auditiva
ou múltipla, agrava-se na região do Vale do ltajaí, pois verifica-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 objetivos estatutários, vem 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 e/ou 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 familiares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados à pessoa com
deficiência;
A APAE anualmente executa diversas atividades e eventos que envolvem a comunidade local e regional,
buscando dar visibilidade a causa da deficiência bem como atuar na prevenção destas.
Desta forma, ocorrerão no decorrer do ano ações voltadas à informação, comunicação e defesa de direitos
da Pessoa com deficiência, estas ações poderão ser executadas através de: panfletagens feitas pelos usuários nos
sinaleiros e nas ruas, ações da Semana nacional da Pessoa com Deficiência, apresentações culturais que
envolvam temas de defesa e garantia de direitos, ações de comunicação em Conselhos de Direitos, Palestras em
escolas ou Universidades, participações em congressos relacionados a pessoas com deficiência, ações em
parceria com governo municipal e com empresas.

7

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:
4.1 - META

4.2 - ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

4.3- INDICADOR FÍSICO
UNIDADE

QUANTIDADE

4.4- DURAÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou
não a outras deficiências;
02 profissionais de 28
ETAPA 1
Manter a contratação dos
CARGA
01/02/2019 31/12/2019
HORÁRIA
horas semanais + 01
profissionais que já atuam
no Programa: 01 psicóloga
PROFISSIONAL profissional de 20 horas
semanais+encargos
(28h) e 01 assistente social
sociais
(28h) e 01 psicóloga (20h)
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;

ETAPA 2

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
serviço social;

ATENDIMENTO

ETAPA 3

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
psicologia;

ATENDIMENTO

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

ETAPA 7

APAE / Balneário Camboriú
Realizar reuniões
psicossociais com usuários
e familiares;
APAE / Balneário Camboriú
atendimentos
Realizar
familiares
serviço
pelo
social ou psicologia ou
pedagogia;
Realizar visitas domiciliares
aos usuários;
Residência do Usuário /
Balneário Camboriú
Realizar reuniões de equipe
e reuniões intersetoriais.

REUNIÃO

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO

REUNIÃO

Prestar em média 30 01/02/2019 31/12/2019
atendimentos mensais e
270 anuais de serviço
social;
Prestar em média 35 01/02/2019 31/12/2019
atendimentos mensais e
290
anuais
de
psicologia;
Realizar
4
reuniões 01/02/2019 31/12/2019
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês
Realizar 3 atendimentos 01/02/2019 31/12/2019
familiares pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação
inicial;
15 visitas domiciliares no 01/02/2019 31/12/2019
mês;

Realizar 2 reuniões no
ano;

01/02/2019 31/12/2019

APAE / Balneário Camboriú
META 2: Realizar oficinas com: usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e
suas famílias;
ETAPA 1

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;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

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

01/02/2019 31/12/2019
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ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

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

GRUPO

Em média 4 oficinas 01/02/2019 31/12/2019
mensais e 22 anuais;

GRUPO

04 participações no ano,

01/02/2019 31/12/2019

GRUPO

01 oficina mensal

01/02/2019 31/12/2019

APAE / Balneário Camboriú
META 3: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
ETAPA 1

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;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço
social e a psicologia;
APAE / Balneário Camboriú
Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

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

01/02/2019 31/12/2019

ATENDIMENTO

Conforme demanda

01/02/2019 31/12/2019

PALESTRA

Conforme demanda

01/02/2019 31/12/2019

APAE / Balneário Camboriú
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência;
10 ações anuais
01/02/2019 31/12/2019
Realizar ações de
AÇÃO
ETAPA 1
prevenção, defesa e
garantia de direitos
relacionados à pessoa com
deficiência
APAE / Balneário Camboriú
5 - INDICADORES
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da
realidade local:
- Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação nas atividades
realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções) exceto para contatos telefônicos e encaminhamentos
que serão assinados pelo profissional responsável;
- Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou atividades (com
datas e horários).
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Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes itens:

- 80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;
- 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03
salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias 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 período)

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

6.1-CONCEDENTE REPASSE
METAS 1,2, 3 E 4
JAN
Exercício 2019

FEV

MAR

Sem repasse R$ 10.699,00 R$ 10.699,00

METAS 1,2, 3 E 4

JUL

AGO

SET

Exercício 2019 R$ 10.699,00 R$ 10.699,00 R$ 10.699,00

ABR
R$ 10.699,00

MAIO
R$ 10.699,00

OUT
R$ 10.699,00

NOV
R$ 14.490,24

JUN
R$ 10.699,00

DEZ
R$ 27.218,76

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 138.000,00
6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000- Fundo Municipal de Assistência Social; Unidade

Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social Função: 8 - 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 Civil - FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00 —
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

7— DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

7.1 — NOME COMPLETO

7.2 — CPF

7.3 — ENDEREÇO

Sandra Mara Luchtenberg
(contrapartida OSC)

641.482.979-04

Jerusa Bastos Linhares
Pinheiro
(contrapartida
OSC)
Gleuseli Suzena Kleis
Magnanti (contrapartida
OSC)
Noemi Nazari
(contrapartida OSC)

019.916.619-11

Rua: 1.101, n° 431 — Edifício:
MARTIN Fierro — Apto: 404.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua: João Nestor Simas, n°60.
Lídia Duarte — Camboriú — SC

Carla Patrícia A. Muniz

018.185.851-70

Gerusa Lunardi

002.015.840-85

415.016.249-20

854.087.869-00

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 - Itajaí
- SC
Rua Jorge Tzachel, 114 — Apto
303 — Bairro Fazenda — ltajai —
SC

7.4 — PROGRAMA / META
/ FUNÇÃO
PSAPCD / Responsável
Técnica / METAS 1,2,3 E
4
PSAPCD / Contratação e
Prestação de Contas /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E4
PSAPCD
/ Assistente
Social / METAS 1,2,3 E 4
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Psicóloga a contratar

A CONTRATAR

A CONTRATAR

PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E4

8 — PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS
8.1-Receitas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura
de Balneário Camboriú

8.2-UNIDADE 8.3 - Valor Unitário 8.4 - TOTAL
Monetária

01 parcela de
R$ 14.490,24
09 parcelas de
R$ 10.699,00
01 parcela de
R$ 27.218,76

R$ 138.000,00

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 138.000,00

8.5-Despesas Previstas

8.6-UNIDADE 8.7-VALOR
UNITÁRIO

8.8 - TOTAL

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

Monetária

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

Monetária

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

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas
1,2, 3 e 4

Monetária

Gastos Administrativos

Monetária

09 parcelas de
R$ 2.715,46
1 parcela de
R$ 4.017,54
1 parcela de
R$ 7.211,20
09 parcelas de
R$ 2.715,46
1 parcela de
R$ 4.017,54
1 parcela de
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$ 1.688,83
1 parcela de
R$ 1.969,66
1 parcela de
R$ 5.696,84
10 parcelas de
R$ 1.600,00

R$ 35.667,88

R$ 35.667,88

R$ 25.925,84

R$ 22.865,97

R$ 17.872,43

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

R$ 138.000,00

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 138.000,00
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9-OBSERVAÇÕES GERAIS
De acordo com as orientações do Gestor de Parcerias, como se trata de uma prorrogação, o presente Plano firma
o início de sua vigência em 02/01/2
019, ocorre que a APAE no mês de janeiro faz recesso coletivo dos
profissionais devido a sua contratação ser através de CLT. Diante disso, considerando que não haverá ónus,
financeiro ao Fundo de Assistência Social, pois não fará repasse financeiro no mês de janeiro e por sua vez das
atividades e quantidades propostas pelo Gestor, para cumprimento de metas a vigência inicia em 01/02/2019
finalizando em 31/12/2019.
Quanto a não contratação dos profissionais de referência no Plano de Trabalho Anexo X do Edital FMAS 2017, foi
enviado justificativa através de Ofício N°000/2019 em 30/01/2019.
Plano de Trabalho alterado em 28/01/2019 conforme orientações do Gestor de Parceria FMAS Douglas Branco.
Alterações: Valor financeiro, ajustes nos encargos sociais, erro de digitação dos centavos. Justificativa para não
contratação dos profissionais.

10— DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
•
Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do
Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
•
Nenhum dos diretores incorre nas vedações 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 vedações
dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
• A organização não tem dívidas 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 vedações
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 à 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 às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
•
A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de
convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 29 de janeiro de 2019.

Assi è MeRIMPOSC
?-residento AP_AÇ/BC
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11 -APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú — SC,

de

de

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria

13

o

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018 FMAS / TC 016/2018 - PMBC.
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
POR INTERMÉDIO 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 n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n°320, por intermédio 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 Barichello, Secretária e CPF n° 757.039.559-04 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita no CNPJ sob n° 76.698.380/0001-41, com sede na Rua 511,
n° 14 - Centro, Balneário Camboriú-SC , doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, representada pelo Sra. lsabela Sava Bueno, CPF: 419.806.979-49, resolvem
celebrar o presente 1° TERMO ADITIVO ao Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na
Lei Complementar n° 101, 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 n°2017028422 , 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 n° 13.01 9/2014, combinado
com o art.65 inciso I alínea "h" — da lei federal n° 8.666/93, as partes signatárias e seus representantes
legais, assinam e fazem ainda, acordar o que segue:
1— DA ALTERAÇÃO DE PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses conforme plano de trabalho anexo;
II — DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da Parceria R$ 138.000,00
(cento e trinta e oito mil reais), passando o valor global do repasse à entidade constante no Termo 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.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

III - 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 termo.
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 Civil — FMAS
Despesa: 281 - 3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.
V — 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 forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Balneário Camboriú, 27 de dezembro de 2018.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01/02/2019 A 31/12/2019.
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:

Durante o ano de 2019 foram atendidos / referenciados, com perfil de cadastro único e/ou beneficiários do
BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 284 usuários com idade entre
O e 70 anos.
Dados situacionais do mês de dezembro para parâmetros de análise do público da APAE:
Número de usuários atendidos no âmbito total: 256
Número de famílias com renda até 3 salários mínimos perfil CADASTRO ÚNICO: 91
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 08
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 60
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 16
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 52
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
Número de famílias beneficiárias de Bolsa Família: 03

2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de

intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias.
de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo especifico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
Etapa/Atividade prevista

N° de
N° de
atendimento atendimentos
s previstos realizados no
Ano de 2019 Ano de 2019

Dados qualitativos
alcançados
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Dificuldades
encontradas
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APAE
Prestar em medial 30
atendimentos
mensais,
270 anuais pelo Serviço
Social.
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270

551

META CUMPRIDA
Os atendimentos do
Serviço social no ano de
2019 foram direcionados
ao acompanhamento
das demandas que se
apresentavam de
maneira espontânea e
planejada, considerando
que o foco da APAE foi
o trabalho com as
famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos foram
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas foram
encaminhadas via
contato telefônico,
encaminhamentos e via
relatórios situacionais.
Priorizamos durante
estre ano o atendimento
em conjunto com a
Psicologia.
Outro fator importante
que vale ser ressaltado,
a APAE contava com
equipe reduzida para
atendimento das
demandas dos usuários,
com a ampliação da
carga horária e da
estabilização de um
profissional do Serviço
Social para
acompanhamento,
conseguimos construir
avanços na intervenção
com os usuários e na
garantia de direitos.

Estrutura física.
E a equipe
socioassistencial este
ano está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
pactuado entre FMAS e
APAE abarque 30
usuários, a APAE conta
com cerca de 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe.

A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2019 a meta foi considerada em seu valor total.
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIC1

APAE

FMAS

escolaTL)apaebaineariocambortu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

wwvv.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, ri° 1260 —Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

Prestar em média 30
atendimentos
mensais,
270
anuais
pela
Psicologia;

290

1194

Realizar
2
reuniões
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês;

22

41

META CUMPRIDA
Os atendimentos da
Psicologia foram
direcionados ao
acompanhamento das
demandas que se
apresentaram durante a
frequência do usuário na
APAE, a psicologia atua
muitas vezes
diretamente com os
usuários no sentido de
desmistificar algumas
demandas apresentadas
durante os atendimento
na APAE, ainda a
psicologia tem como
foco os usuários e as
famílias dos usuários
que estão em processo
de entrada no mercado
de trabalho. Muitos
atendimentos são
realizados de maneira
presencial, mas também
muitas demandas são
encaminhadas via
contato telefônico, e via
relatório. Vale ressaltar
que se priorizou neste
ano o atendimento em
dupla com o Serviço
Social.
A Psicologia torna-se
um profissional
importante na
intervenção quando se
trata de pessoas com
deficiência intelectual,
pois trata-se de uma
atuação com olhar mais
específico
compreendendo desde
os aspectos clínicos e
socioassistenciais para
com o usuário, bem
como para com sua
família.
META CUMPRIDA
As reuniões foram um
importante instrumento
de trabalho com as
famílias dos usuários,
nelas muitas questões
relacionadas ao
acompanhamento do
usuários na APAE são
abordadas para que se
busquem alternativas
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Estrutura física.
E a equipe este ano
está com muitos
usuários para
atendimento, embora o
termo de colaboração
abarque 30 usuários, a
APAE conta com 120
usuários no total para
acompanhamento da
equipe de assistência
social.

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas para
atendimento, pois a
instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.

APAE
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DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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Realizar
15
domiciliares no mês

visitas

165

197

para uma melhoria das
condições de vida e
sociabilidade da PCD,
além de contribuir em
grande medida nos
processos de inserção
no mercado de trabalho,
neste caso as reuniões
focavam em promover a
sensibilização dos
familiares para as
potencialidades dos
usuários, trabalhando
desta forma a
possibilidade de o
usuário ter uma inserção
produtiva e conquistar
certa autonomia. Além
disso, essas reuniões
trabalharam junto aos
familiares todos os
aspectos levantados
pela equipe
interdisciplinar, em
relação aos usuários,
que requereram
acompanhamento.
Cabe ressaltar que as
reuniões em grande
medida foram em
conjunto serviço social e
psicologia, porém
aconteceram ainda,
reuniões em que às
profissionais de
pedagogia e da
coordenação
participaram em
conjunto.
META CUMPRIDA
Estrutura física.
A equipe este ano está
As visitas são um
com muitos usuários
importante instrumento
para atendimento,
para conhecer a
embora o termo de
realidade dos sujeitos,
colaboração abarque
as visitas permitem
30 usuários, a APAE
visualizarmos as
conta com 120 no total
barreiras encontradas
para acompanhamento
pelos usuários em suas
desta equipe. Neste
casas, como também
mês nossa Reunião
experiências
Institucional foi
importantes e
realizada na sexta-feira
estratégias que as
no dia em que são
famílias utilizam para
realizadas visitas fator
que a PCD se
que impediu no
desenvolva no
cumprimento do valor
ambiente, ainda neste
total da meta, porém
ano utilizamos este
esteve dentro do
instrumento como forma previsto na aferição do
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de acompanhar os
usuários no mercado de
trabalho. Estas visitas
foram realizadas pela
Psicologia e o Serviço
Social.

Realizar em média 3
reuniões
intersetoriais
no semestre conforme
demanda da rede e dos
usuários2;

06

11

META CUMPRIDA
As reuniões foram
realizadas conforme as
demandas que foram
surgindo no decorrer
deste ano, ressaltamos
que a intersetorialidade
é um objetivo cotidiano
nas práticas da APAE.
Estas ações são um
importante instrumento
no acompanhamento
dos usuários e também
na garantia de direitos
da PCD.

projeto.

Sabe-se que o trabalho
intersetorial é uma via
de mão dupla tanto a
APAE como a rede
precisam articular
ações conjuntas no
sentido de ampliar as
garantias afiançadas
pela PNAS e demais
políticas setoriais.
Porém nota-se as
dificuldades que
esbarram nos
cotidianos das ONGS e
dos serviços
governamentais, seja
pela falta de
profissionais nos
equipamentos, pelo
acúmulo de trabalho a
que estão submetidos,
pela quantidade de
demandas
emergenciais que
extraem dos
profissionais o tempo
trabalho, enfim, uma
gama de questões que
precisamos

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências;

Etapa/Atividade prevista

N° de
N° de
atendimento
atendimentos
s previstos
realizados no
no ano de
ano de 2019
2019

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades
encontradas

2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.
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Realizar em média 2
oficinas mensais e 22
com
usuários
da
instituição;

22

75

Participação de usuários
representantes
nos
Grupos de PAIF nos
ORAS;

04

01

Realizar
oficinas/grupos
com familiares;

10

11

META CUMPRIDA
As oficinas foram
realizadas com o grupo
de usuários que
estavam em turmas de
iniciação no mercado de
trabalho e demais
usuários que fazem
parte do grupo de
Autodefensores da
APAE. Ressaltamos
neste ano a melhor
sistematização dos
temas trabalhados com
usuários, dando ênfase
em temáticas
pertinentes a Política de
Assistência Social e a
Defesa e Garantia de
Direitos da PCD.
As participações foram
realizadas no ORAS
Nação Cidadã no Grupo
PAIF.
Os relatórios qualitativos
dessa ação foram
enviados em setembro.
META CUMPRIDA
Os grupos/reuniões dos
familiares responsáveis
são um importante
instrumento de
participação dos
familiares do processo de
acompanhamento dos
usuários, permite uma
maior aproximação dos
familiares com a
instituição e com os
profissionais.

Estrutura física.
Necessidade de
melhoria das salas
para atendimento, pois
a instituição não conta
mais com muitas
disponibilidades de
espaço físico.

Muitas atividades na
agenda da instituição,
troca de profissionais;

Baixa participação

Meta/Objetivo especifico 03: 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,
oficinas de familiares, encaminhamentos e suporte às empresas;
N° de
Dificuldades
N° d e
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2019
2019
Realizar o atendimento a
Conf.
13
As reuniões são um
empresas pelo serviço
demanda
importante instrumento
social e a psicologia;
para inserção da PCD no
Mercado de Trabalho,
elas permitem realizar
toda uma organização do
processo tendo em vista
uma adaptação tanto do
local como das pessoas
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para receber a PCD.
Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

Conf.
demanda

12

Neste ano de 2019
A inclusão das Pessoas
realizamos 06 inserções com deficiência no
de pessoas com
mercado de trabalho
deficiência no mercado não é uma tarefa
de trabalho; neste mês simples, exige um
reuniões com
conjunto integrado de
Supermercado Bistek, ações para que esta
Fort Atacadista,
inserção seja propositiva
Procuradoria da
e com qualidade,
Prefeitura BC.
beneficiando de fato a
pessoa com deficiência.
Vale ressaltar que ainda
encontramos muitas
barreiras para a inclusão
social das PCD nas
empresas e espaços da
sociedade.

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados
à pessoa com deficiência;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2019
201
10 anuais
11
META CUMPRIDA
Realizar 10 ações de
Os
eventos foram
prevenção, defesa e garantia
realizado
no decorrer de
de direitos relacionados à
2019,
temas
como a
pessoa com deficiência;
Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência,
contando com ações de
informação e
comunicação e defesa
de direitos. Realizada
panfletagem e
distribuição de
lixeirinhas de carro da
Prevenção de
Deficiências. Relatórios
qualitativos das ações
foram enviados
mensalmente.
4. INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO:

Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração
da realidade local:

1. Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação
nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);
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Resposta ao indicador 1: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades com todas as
listas de presença dos grupos de usuários e familiares, bem como dos eventos e suas respectivas
fotografias. Ainda neste relatório final enviamos cópia do livro de assinaturas dos atendimentos
prestados às famílias em modo escaneado em CD ROM.

2. Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou
atividades (com datas e horários).

Resposta ao indicador 2: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades compondo os
avanços quantitativos e qualitativos do projeto juntamente com a prestação de contas financeira,
ressaltamos que podemos comprovar entrega da documentação por protocolo.

Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes
itens:
80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;
O valor das respectivas metas, estão inseridos em uma Planilha quantitativa anexa a este relatório;

4. 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal
total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro
Único;

Número de usuários atendidos no âmbito total: 256
Número de famílias com renda até 3 salários mínimos perfil CADASTRO ÚNICO: 91
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 08
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 60
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 16
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 52
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
Número de famílias beneficiárias de Bolsa Família: 03
5.

100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão
da política de assistência social do municipio.(Relatórios>Relatórios personalizados>Relatório
901> Acompanhamento dos programas sociais por período)
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5. IMPACTOS POSITIVOS:

Sabe-se que o atendimento para pessoas com deficiência é um serviço que hoje na realidade de
Balneário Camboriú é amplamente terceirizado a sua execução pelas as OSC's. Desta forma o primeiro, e
com certeza o principal, quesito de impacto positivo do projeto foi o ACESSO aos atendimentos pelos
usuários com deficiência, garantindo dessa forma o direito ao processo de Habilitação e Reabilitação.
Outro ponto de impacto positivo é que diante do contexto dificultoso de mobilidade e tempo das
famílias para acessar os equipamentos da rede de serviços governamentais, sempre tiveram nos
profissionais do projeto atendimentos que contribuíram para a resolução das demandas apresentadas,
(isso pode ser verificado nos relatórios de atividades dos profissionais).
Com este projeto também foi possível ampliarmos a equipe de atendimento que antes era de uma
profissional do serviço social de 28 horas, passando para três profissionais, sendo 01 assistente social de
28 horas, 01 psicóloga de 28 horas e 01 psicóloga de 20 horas, o que nos deu maiores condições de
trabalhar as demandas e realizar o acompanhamento dos usuários e familiares. Outro aspecto importante
foi a manutenção do vinculo dos profissionais contratados aos usuários, sendo esse um ponto essencial
para manutenção dos trabalhos e da qualidade dos serviços prestados.
E ainda outro ponto que consideramos importante foi a melhora das remunerações o que permitiu
a APAE contratar profissionais mais qualificados para o atendimento.
6. IMPACTOS NEGATIVOS:

Conforme citado acima ampliamos as equipes de trabalho, porém em nossa avaliação ainda
contamos com pouca carga horária de profissionais (equipe de referência) para o atendimento das
demandas, o termo de parceria prevê somente a contratação de 30 vagas de atendimento, porém o
número de usuários que necessitam atendimentos na APAE passa de 80, conforme informado
mensalmente nos relatórios de atividades.
Outro ponto dificultoso do projeto foi a escolha dos indicadores exigidos para avaliação do
impacto do projeto do plano de trabalho. Tais indicadores desconsideram, em algumas questões, a
realidade institucional e por vezes avaliam e comparam OSC's aos equipamentos governamentais, porém
os equipamentos governamentais não respondem avaliações de impactos de suas ações anualmente.
Infelizmente ou não, as OSC's possuem dinâmica diferenciada e em nosso caso operacionalizam no
mesmo local mais de uma política social. Sendo assim os indicadores precisam ser repensados quando o
edital for lançado.
Ainda um aspecto que consideramos negativo, foi o fato de que no caso da política de Assistência
Social não foi realizado um diagnóstico preciso sobre quais programas e projetos são necessários para o
município, em nosso caso, tanto necessitamos do atendimento socioassistencial como também
necessitamos equipes e projetos que trabalhem na perspectiva da inclusão produtiva de pessoas com
deficiência, atendimento no domicílio, etc, mas como o edital já prevê o tipo de serviço, programa e
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projeto a ser executado, não nos dá a abertura para executarmos outros projetos que talvez sejam mais
potenciais e expressivos no contexto do atendimento a pessoas com deficiência.

Balneário Camboriú (SC), 27 de janeiro de 2020.
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PLANO DE TRABALHO
(Anexo do 2° Termo aditivo ao Termo de Colaboração 003/2018 — FMAS)
1 — PROPONENTE — OSC.
1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos 12- CNPJ: 76.698.380/0001-41
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua 1926, n° 1260— Centro - CEP: 88.330.478
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.5- U.F: SC

1.6- DATA DE
CONSTITUIÇÃ
O:
14/11/1984

1.7- DDD/TELEFONE: 3367-0636
1.8- E-MAIL:
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
1.9- SITE:

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):
Isabela Sava Bueno

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

1.13- ENDEREÇO (Presidente da OSC): Rua 511, n° 14— Centro

1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15U.F:
SC

1.16- CEP:
88.330-702

1.17- DDD/TELEFONE: 3367-2134
1.18-E-MAIL:
camboriu@buenoimoveis.com.br
1.19- SITE:

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.
2.1 - TÍTULO DO OBJETO:

2.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E Início: 01/01/2020
GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM Término: 31/12/2020
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E SUAS
FAMÍLIAS.
2.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa de atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos
para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
2.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados
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 famílias,
com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decreto
6.135 de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.
Realidade Local: De acordo com exposto no Termo de referência Anexo X, a política de Assistência Social é
recente no município de Balneário 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 novos direitos para a referida população. Diante

desta realidade, o município 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 famílias.
Justificativa:
De acordo com a LOAS em seu artigo 1°: "A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
(art. 10 da LOAS — Lei n° 8.742, de 07/12/1993)".
Conforme o previsto pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS / 2004) e a Norma Operacional
Básica (NOB SUAS / 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 prevenção, promoção,
inserção e proteção, devendo 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 voltados ao atendimento da pessoa com deficiência intelectual e/ou
múltipla, e suas famílias.
Vale ressaltar que, a pessoa com deficiência, considerando o contexto societário tanto a nível histórico e
atual, já está em desvantagem pessoal resultante da própria deficiência que a coloca em ambiente vulnerável,
sendo que, se em situação de pobreza, a vulnerabilidade que já se apresenta, agrava-se.
De acordo com o exposto na Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, a APAE de Balneário Camboriú presta serviços de Proteção Básica.
O desenvolvimento das ações socioassistenciais na APAE de Balneário CamboriÚ corrobora o exposto na
Resolução CNAS n° 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Desta forma a inserção dos usuários e suas famílias na APAE ocorrerão através 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 intervenções, desenvolvidas de forma
continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais.
Para que este fluxo seja executado, algumas ações e instrumentais são utilizados, sendo eles:
Acolhida: tem como objetivo conhecer contexto familiar dos usuários bem como identificar as
•
vulnerabilidades e potencialidades do usuário e sua família. O acolhimento será realizado dentro de um
procedimento chamado "avaliação inicial" onde os usuários comparecem para definição diagnóstica, neste
momento será levantado pela equipe interdisciplinar às demandas individuais e da família, para isso é utilizado um
formulário que contém as informações que serão coletadas;
•
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: divulgação através de palestras para as famílias sobre
•
os direitos da pessoa com deficiência. E espaços de discussão e troca de experiências entre as famílias, entre os
usuários através de grupos socioeducativos ou atendimentos individuais;
Articulação da Rede de Serviços Socioassistenciais: participação em reuniões da rede de serviços
•
intersetoriais e estudo de caso. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos serviços, tornar públicas
as demandas recorrentes do ambiente institucional, buscando a superação das vulnerabilidades;
Articulação Interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos: articulação e a integração com as
•
várias instâncias do poder público/ judiciário, através de encaminhamentos, relatórios, contato telefônico e/ou
reuniões;
Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana: realização de atividades em grupos com
•
orientações diversas sobre as atividades 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 serviços, dadas às devidas orientações, formas e possibilidades de acesso;
Plano de ação Individual e/ou Familiar: serão elaborados planos de ação resultantes das reuniões
•
psicossociais, buscando, juntamente com os usuários e suas famílias, levantar demandas e possibilidades, sejam
para superação das vulnerabilidades ou para ampliação do acesso às políticas públicas.
Acompanhamento sociofamiliar e psicossocial: serão executadas orientações a partir das necessidades
•
levantadas e ainda serão realizadas reuniões psicossociais, ambas objetivando o aprimoramento do trabalho
social com famílias;
Perfil Socioeconômico: será realizado a partir das informações obtidas junto à família e contexto social na
•
qual está inserida, servindo como facilitador no processo de intervenção;
Desenvolvimento do Convívio Familiar, Grupai e Social: serão realizadas atividades em grupos, que
•
proporcionem a fala e a escuta, o exercício de valores e princípios, a troca de experiências.

As visitas domiciliares ocorrerão uma vez por semana, quando houver disponibilidade de veículo para tal
finalidade, considerando que a APAE possui somente um veículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponíveis.
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 vulnerabilidades dos usuários e suas famílias. De maneira geral o Serviço Social, por meio
da atuação interdisciplinar, desenvolve atividades sócio educativas, visando à 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 voltados para o desenvolvimento da
cidadania, sistemas de benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social na APAE vem 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 vem 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
coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no
âmbito social, buscando um olhar crítico da realidade social. De maneira geral, a Psicologia desenvolve 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
voltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do psicólogo na APAE vem 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 vem contribuir com a
construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
META 2: Realizar grupos com usuário(as) com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências e suas famílias;
Os grupos/oficinas com usuários estão materializados nos grupos: Papo de Trabalho e Autodefensoria.
O grupo PAPO DE TRABALHO, ocorre semanalmente e tem como público alvo os usuários que estão no
programa Mundo do Trabalho da APAE. O grupo visa fortalecer os usuários e usuárias que possuem vontade e
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que para inserção há uma gama de elementos,
cognitivos e comportamentais que necessitam ser melhor aprofundados antes do ingresso desses sujeitos no
espaço laborativo.
O grupo da AUTODEFENSORIA tem como público alvo 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 (advogar em causa própria). A
construção histórica sobre a deficiência intelectual vem exercendo um efeito de anulação das possíveis conquistas
e da efetiva participação da pessoa com deficiência nas suas escolhas, sendo até bem pouco tempo considerados
sujeitos não pensantes e desprovidos de desejos. A AUTODEFENSORIA como movimento, oportuniza a
possibilidade de expressão de reivindicações da pessoa com deficiência, tendo como propósito dar voz e vez a
este grupo.
O grupo ESCOLA DE PAIS tem como público alvo os pais, mães e responsáveis pela pessoa com
deficiência intelectual que frequentam a APAE por meio período de segunda a sexta-feira. Este grupo está
voltando suas atividades para o cuidado com a qualidade de vida dos familiares, pois, a rotina de cuidados para
com a pessoa com deficiência pode ser extremamente dura e cansativa para os pais ou responsáveis por pessoas
com deficiência, e por isso devemos 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 reuniões,
sensibilizações, encaminhamentos e suporte às empresas contratantes e parceiras;
As pessoas com deficiência têm sofrido ao longo da história 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 indivíduo, bem como aumento da miséria,
preconceito e criminalidade para a sociedade em geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, torna-se particularmente
preocupante quando relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais
de tal situação, complicadores peculiares advindos, principalmente, da falta de preparo, tanto da própria 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, visual, auditiva
ou múltipla, agrava-se na região do Vale do Itajaí,_pois verifica-se:
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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 objetivos estatutários, vem 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 e/ou 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 familiares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar ações de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência
A APAE anualmente executa diversas atividades e eventos que envolvem a comunidade local e regional,
buscando dar visibilidade a causa da deficiência bem como atuar na prevenção destas.
Desta forma, ocorrerão no decorrer do ano ações voltadas à informação, comunicação e defesa de direitos
da Pessoa com deficiência, estas ações poderão ser executadas através de: panfletagens feitas pelos usuários nos
sinaleiros e nas ruas, ações da Semana nacional da Pessoa com Deficiência, apresentações culturais que
envolvam temas de defesa e garantia de direitos, ações de comunicação em Conselhos de Direitos, Palestras em
escolas ou Universidades, participações em congressos relacionados a pessoas com deficiência, ações em
parceria com governo 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:
3.1 - META

3.2 - ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

3.3- INDICADOR FÍSICO
UNIDADE

QUANTIDADE

3.4- DURAÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou
não a outras deficiências;
01/02/2020 31/12/2020
02 profissionais de 28
CARGA
Manter a contratação dos
ETAPA 1
horas
semanais
+
01
HORÁRIA
profissionais que já atuam
PROFISSIONAL profissional de 20 horas
no Programa: 01 psicóloga
semanais+encargos
(28h) e 01 assistente social
sociais
(28h) e 01 psicóloga (20h)
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;
ETAPA 2

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
serviço social;

ATENDIMENTO

ETAPA 3

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
psicologia;

ATENDIMENTO

ETAPA 4

ETAPA 5

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

Prestar em média 30 01/02/2020 31/12/2020
atendimentos mensais e
270 anuais de serviço
social;
Prestar em média 35 01/02/2020 31/12/2020
atendimentos mensais e
290 anuais de psicologia;

REUNIÃO

reuniões 01/02/2020 31/12/2020
Realizar
4
com
psicossociais
usuários e familiares no
mês

ATENDIMENTO

Realizar 3 atendimentos 01/02/2020 31/12/2020
familiares pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação
inicial;
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ETAPA 6

ETAPA 7

Realizar visitas domiciliares
aos usuários;
Residência do Usuário /
Balneário Camboriú
Realizar reuniões de equipe
e reuniões intersetoriais.

ATENDIMENTO

REUNIÃO

15 visitas domiciliares no 01/02/2020 31/12/2020
mês;

Realizar 2 reuniões no
ano;

01/02/2020 31/12/2020

APAE / Balneário Camboriú
META 2: Realizar oficinas com: usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências
e suas famílias;
ETAPA 1

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 2

APAE / Balneário Camboriú
com
grupos
Realizar
usuários;

ETAPA 3

APAE / Balneário Camboriú
Participação de usuários
representantes nos Grupos
de PAIF nos CRAS;

ETAPA 4

APAE / Balneário Camboriú
Realizar oficinas/grupos
com familiares;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

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

01/02/2020 31/12/2020

GRUPO

Em média 4 oficinas 01/02/2020 31/12/2020
mensais e 22 anuais;

GRUPO

04 participações no ano,

01/02/2020 31/12/2020

GRUPO

01 oficina mensal

01/02/2020 31/12/2020

APAE / Balneário Camboriú
META 3: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
ETAPA 1

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;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço
social e a psicologia;
APAE / Balneário Camboriú
Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

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

01/02/2020 31/12/2020

ATENDIMENTO

Conforme demanda

01/02/2020 31/12/2020

PALESTRA

Conforme demanda

01/02/2020 31/12/2020

APAE / Balneário Camboriú
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência;
01/02/2020 31/12/2020
10 ações anuais
AÇÃO
Realizar ações de
ETAPA 1
prevenção, defesa e
7

garantia de direitos
relacionados à pessoa com
deficiência
APAE / Balneário Camboriú
4 - INDICADORES
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da
realidade local:
- Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação nas atividades
realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções) exceto para contatos telefônicos e encaminhamentos
que serão assinados pelo profissional responsável;
- Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou atividades (com datas
e horários).
Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes itens:
- 80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;
- 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03
salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias 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 período)
5- CRONOG RAMA DE DESEMBOLSO (R$)
- CONCE DENTE REPASSE
JAN
METAS 1,2,3 E 4
Exercício 2020

METAS 1,2, 3 E 4

FEV

MAR

Sem repasse R$ 10.699,00 R$ 10.699,00

JUL

AGO

SET

Exercício 2020 R$ 10.699,00 R$ 10.699,00 R$ 10.699,00

ABR
R$ 10.699,00

MAIO
R$ 10.699,00

NOV

OUT
R$ 10.699,00

R$ 14.490,24

JUN
R$ 10.699,00

DEZ
R$ 27.218,76

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 138.000,00
6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social; Unidade
Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social Função: 8 - 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 Civil - FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00 —
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

7— DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
7.1 — NOME COMPLETO

7.2 — CPF

7.3 — ENDEREÇO

Sandra Mara Luchtenberg
(contrapartida OSC)

641.482.979-04

Rua: 1.101, n° 431 — Edifício:
MARTIN Fierro — Apto: 404.
Centro — Balneário Camboriú —
SC

7.4 — PROGRAMA /
META/ FUNÇÃO
PSAPCD / Responsável
Técnica / METAS 1,2,3 E
4

Jerusa Bastos Linhares
(contrapartida
Pinheiro
OSC)
Gleuseli Suzena Kleis
Magnanti (contrapartida
OSC)
Noemi Nazari
(contrapartida OSC)

019.916.619-11

Rua: João Nestor Simas, n°60.
Lídia Duarte — Camboriú — SC

415.016.249-20

Carla Patrícia A. Muniz

018.185.851-70

Gerusa Lunardi

002.015.840-85

Psicóloga a contratar

A CONTRATAR

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 - Itajai
- SC
Rua Jorge Tzachel, 114— Apto
303 — Bairro Fazenda — Itajai —
SC
A CONTRATAR

854.087.869-00

PSAPCD / Contratação e
Prestação de Contas /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E4
PSAPCD / Assistente
Social! METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E 4

— PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS
8.1-Receitas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura
de Balneário Camboriú

8.2-UNIDADE 8.3 - Valor Unitário 8.4 - TOTAL
Monetária

01 parcela de
R$ 14.490,24
09 parcelas de
R$ 10.699,00
01 parcela de
R$ 27.218,76

R$ 138.000,00

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 138.000,00

8.5-Despesas Previstas

8.6-UNIDADE 8.7-VALOR
UNITÁRIO

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

Monetária

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

Monetária

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

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas
1,2, 3 e 4

Monetária

09 parcelas de
R$ 2.715,46
1 parcela de
R$ 4.017,54
1 parcela de
R$ 7.211,20
09 parcelas de
R$ 2.715,46
1 parcela de
R$ 4.017,54
1 parcela de
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$ 1.688,83
1 parcela de
R$ 1.969,66
1 parcela de
R$ 5.696,84

8.8 - TOTAL

R$ 35.667,88

R$ 35.667,88

R$ 25.925,84

R$ 22.865,97

9

Gastos Administrativos

Monetária

10 parcelas de
R$ 1.600,00

R$ 17.872,43

1 parcela de
R$ 1.872,43
TOTAL DE DESPESAS CONCED ENTE

R$ 138.000,00

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 138.000,00

9-OBSERVAÇÕES GERAIS
De acordo com as orientações do Gestor de Parcerias, como se trata de uma prorrogação, o presente Plano firma
• início de sua vigência em 02/01/2019, ocorre que a APAE no mês de janeiro faz recesso coletivo dos
profissionais devido a sua contratação ser através de CLT. Diante disso, considerando que não haverá ônus,
financeiro ao Fundo de Assistência Social, pois não fará repasse financeiro no mês de janeiro e por sua vez das
atividades e quantidades propostas pelo Gestor, para cumprimento de metas a vigência inicia em 01/02/2019
finalizando em 31/12/2019.
Quanto a não contratação dos profissionais de referência no Plano de Trabalho Anexo X do Edital FMAS 2017, foi
enviado justificativa através de Ofício N° 000/2019 em 30/01/2019 e permanece a mesma justificativa, bem como
os mesmos profissionais contratados.
Plano de Trabalho alterado em 28/01/2019 conforme orientações do Gestor de Parceria FMAS Douglas Branco.
Alterações: Valor financeiro, ajustes nos encargos sociais, erro de digitação dos centavos. Justificativa para não
contratação dos profissionais.
10— DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
*Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do
Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações 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 vedações
dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
• A organização não tem dívidas 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 vedações
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 à 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 às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
• A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de
convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 05 de dezembro de 2019.
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:sabera Sava Bueno
Presidente APAE/BC

Assinatura do Representante OSC

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú — SC,

de

de

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria
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PREFEITUR

A

BALNEÁRIO
CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
003/2018 — FMAS / TC 016/2018 — PMBC.

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR
INTERMÉDIO 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 n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320,
por intermédio 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 Barichello, Secretária
e CPF n° 757.039.559-04 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita no CNPJ sob n° 76.698.380/0001-41, com sede na
Rua 511, n° 14 - Centro, Balneário Camboriú-SC , doravante denominada (o)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo Sra. lsabela Sava
Bueno, CPF: 419.806.979-49, resolvem celebrar o presente 2° TERMO ADITIVO ao
Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, 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 n° 2017028422 , 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 n° 13.019/2014, combinado com o art.65 inciso I alínea "h" — 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 conforme plano de
trabalho anexo;

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAI. CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 j Bairro das Nações. SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: +55 47 3267.70841 Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocarnboriu.sc.gov.br
Pagina 1/2

Balneário Camboriú — Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Dinamarca, 320 — Paço Municipal - CEP 88330-000 — (47) 3267-7000

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIC1

APAE

escola(ffiaaaebalneariocambonu.org.br
~t~(g).ap_a_ettalneasiocamboxi_u_erja,br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n° 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01/02/2020 A 31/12/2020.
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:
Durante o ano de 2020 foram atendidos / referenciados, com perfil de cadastro único e/ou beneficiários do
BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 70 usuários com idade entre O
e 70 anos, sendo que os usuários com renda acima do perfil também são atendidos pois fazem parte do
programa socioassistencial assim cerca de 145 usuários e usuárias são cobertos pela equipe da
assistência social. Cabe ressaltar que o foco dos atendimentos referidos neste plano de trabalho são
usuários acima de 15 anos.
Ainda destacamos que o ano de 2020 permaneceu atípico devido a Pandemia Mundial de Covid 19,
desta forma a APAE buscou readequar sua metodologia de atendimentos e de registros dos mesmos.
A proposta de nova metodologia e prestação de contas enquanto durarem as restrições sanitárias, foi
encaminhada ao Gestora do Plano para avaliação e segue ao final do relatório.
Dados situacionais do mês:
Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 225
Número de usuários beneficiários de BPC: 66
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 07
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 58
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 14
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 48
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 02
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de
intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias.
de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais
do governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo especifico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
N° de
N° de
Dificuldades
atendimento atendimentos
Dados
qualitativos
encontradas
Etapa/Atividade prevista
s previstos realizados no
alcançados
Ano de 2020 Ano de 2020
Prestar em média' 30
270
1195
META CUMPRIDA
atendimentos
mensais,
Em virtude do atual cenário global da pandemia
270 anuais pelo Serviço
de covid-19, os atendimentos do Serviço Social no
Social.
ano de 2020 foram realizados de forma remota,
através de vídeo chamadas, contato via
WhatsApp, ligações e encaminhamentos para a
rede de apoio do município de Balneário
Camboriú.
Com o objetivo de diminuir o risco de
contaminação pelo covid-19 e também como
forma de enfrentamento da pandemia, a APAE de
Balneário Camboriú precisou reorganizar a forma
de trabalho, ou seja, de forma inesperada todos
(quadro de colaboradores e usuários), precisaram
se reinventar e pensar em uma forma de não
deixar a APAE parar e de nossos usuários
continuarem tendo os atendimentos mantidos.
Com o auxílio da tecnologia a forma de trabalho
adotada foi do teleatendimento para realizar o
acolhimento, pois, com o isolamento social esta é
a única forma que temos de atingir as 146 famílias
que são atendidas pelo SAE — adultos.
Vale ressaltar que número de atendimentos foi
elevado devido a alta demanda gerada pela
pandemia neste ano de 2020 e segue o disposto
na metodologia de teletrabalho da APAE (ao final
deste relatório);
Pode-se apontar algumas dificuldades com a
estrutura de tecnologia, qualidade da internet e
dificuldades dos profissionais e usuários no uso
das tecnologias.
A equipe socioassistencial embora o termo de
colaboração pactuado entre FMAS e APAE
abarque 30 usuários, a APAE conta com cerca de
145 usuários no total para acompanhamento da
equipe.

A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2020 a meta foi considerada em seu valor total.
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Prestar em média 50
atendimentos
mensais,
550
anuais
pela
Psicologia;

550

1317

Os
atendimentos
da
Psicologia
foram
direcionados ao acompanhamento das demandas
que se apresentam como também acompanha as
famílias e os usuários. A Psicologia torna-se um
profissional importante na intervenção quando se
trata de pessoas com deficiência intelectual, pois
trata-se de uma atuação com olhar mais
específico para o usuário, bem como para com
sua família, principalmente no cenário de
pandemia. Ressaltamos a psicologia por vezes
não atua diretamente com o usuário(a) e sim com
suas famílias. O acolhimento psicológico é de
suma importância diante da realidade vivida por
todos. O comprometimento das famílias na
realização
deste
acompanhamento
e
compreensão do quadro é essencial para que esta
realidade seja vivida da melhor forma. Nos
atendimentos
prestados,
é
proporcionado
acolhimento inicial, levantamento e acolhimento
da demanda levantada pela família, contato com o
usuário, orientações e quando possível, envio de
atividades e propostas.
Devido a necessidade de distanciamento social
em decorrência da COVID-19, os atendimentos
foram realizados de forma não presencial.
Os teleatendimentos foram realizados através do
aplicativo "WhatsApp", por mensagens, áudios,
ligações e vídeo chamadas. Os usuários que
apresentaram dificuldades leves e que possuem
aparelho de celular e acesso à internet,
conseguem acessar o aplicativo e comunicar com
independência através de áudios em grupo criado,
não dependem de seus responsáveis para
participar dos atendimentos, facilitando nossa
comunicação e melhor adesão a tal modalidade.
Porém aqueles que dependem de seus
responsáveis, não estamos conseguindo uma
assiduidade
ao
teleatendimento,
principais
queixas das famílias são: exaustão emocional
(passaram a mediar as atividades e alegam não
ter experiência e paciência), conhecimentos
tecnológicos e acesso à internet. Porém em uma
visão geral nota-se que cerca de 80% dos alunos
demonstram e por vezes relatam que estão
exaustos dos atendimentos virtuais e sentem
muita falta de interação social. Equipe tem
participado de palestras e reuniões que embasam
a temática mercado de trabalho e inclusão da
pessoa com deficiências afins de estarmos
atualizadas em relação a leis atuais vigentes
diante do novo cenário que estamos vivenciando
Vale ressaltar que número de atendimentos foi
elevado devido a alta demanda gerada pela
pandemia neste ano de 2020 e segue o disposto
na metodologia de teletrabalho da APAE (ao final
deste relatório);

Relatório de Atividades referente ao ano de 2020 - FMAS — APAE de BC

Realizar
4
reuniões
psicossociais
com
usuários e familiares no
mês;
Realizar 03 atendimentos
familiares pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia;

40

09

33

21

Realizar
15
visitas
domiciliares no mês

165

26

Realizar
02
reuniões
intersetoriais no ano
conforme demanda da
rede e dos usuários2;

02

06

_
No ano de 2020 foram realizadas atendimentos
familiares nas avaliações iniciais para entrada no
serviço, estes atendimentos mesmo em período de
pandemia
ocorreram
acontecendo de forma segura respeitando todos os
protocolos de segurança.
A avaliação inicial é de extrema importância pois
levanta todo o histórico do usuário/a de forma
interdisciplinar permitindo um melhor planejamento
das ações tanto no âmbito assistencial bem como
de saúde.
As visitas são um importante instrumento para
conhecer a realidade dos sujeitos, as visitas
permitem visualizarmos as barreiras encontradas
pelos usuários em suas casas, como também
experiências importantes e estratégias que as
famílias utilizam para que a PCD se desenvolva
no ambiente. Estas visitas foram realizadas pela
Psicologia e o Serviço Social.
Neste ano devido a pandemia mundial de
coronavírus a APAE prestou suporte às
famílias de forma emergencial (diferente da
visita domiciliar) devido a pandemia do
COVID19, fator que fez com que o acesso às
famílias seja feito por um número mínimo de
profissionais
e
quando
houve
muita
necessidade.
Devido a pandemia as reuniões acontecerão
conforme demanda da rede e da APAE via
plataforma on line.

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
atendimentos
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
s previstos
realizados no
alcançados
no ano de
ano de 2020
2020
Realizar em média 4
22
39
Realizado atendimento em grupo por vídeo
oficinas mensais e 22
chamada.
com
usuários
da
Relatórios qualitativos foram enviados mensamente
instituição;
na prestação de contas das atividades.
Participação de usuários
representantes
nos
Grupos de PAIF nos
ORAS;

04

00

Devido a pandemia da COVID 19 e o público da
APAE ser de alto risco, esta meta não pode ser
realizada.

2 Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.
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Meta/Objetivo específico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não
a outras deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;

Etapa/Atividade prevista

N° de
N° de
atendimento
atendimentos
s previstos
realizados no
no ano de
ano de 2020
2020

Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço
social e a psicologia;

Conf.
demanda

03

Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

Conf.
demanda

00

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades
encontradas

Os usuários que já estão incluídos no mercado de
trabalho que totalizam 09 (nove), 04 (quatro) estão
trabalhando com todas as medidas de segurança
para prevenção da COVID-19 e 05 (cinco) estão
com contrato suspenso sem previsão de retorno,
devido a política de cada empresa. O
acompanhamento nas empresas e suporte
continuam acontecendo de forma remota e de
maneira eficaz sem maiores prejuízos tanto para
empresa, família e aluno.
Devido a Pandemia estas ações estão paralisadas.
Não houve atendimentos a empresas e nem novas
inserções no mercado de trabalho.

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados

à pessoa com deficiência;

Etapa/Atividade prevista

Realizar 10 ações de
prevenção, defesa e garantia
de direitos relacionados à
pessoa com deficiência;

N° de
N° de
atendimento
atendimentos
s previstos
realizados no
no ano de
ano de 2020
2020
10 anuais

09

Dados qualitativos
alcançados

Dificuldades
encontradas

Relatórios qualitativos foram enviados
mensamente na prestação de contas das
atividades. Ações foram realizadas na Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência;

4. INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO:
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração
da realidade local:

1. Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação
nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);

Resposta ao indicador 1: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades descritivos
/avaliativos juntamente com os documentos comprobatórios. Lembrando que neste ano de 2020 devido a
Pandemia Mundial de Coronavírus passamos a realizar os atendimentos de forma remota (on-line a
distância) e desde março viemos executando uma nova metodologia de trabalho. Devido ao grande
número de imagens e vídeos conforme acordado com a Gestora do Plano enviamos anexo aos relatórios
da APAE um PEN DRIVE com todos os arquivos de imagem que comprovam os atendimentos prestados
aos usuários e usuárias e às famílias.
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2. Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, agenda dos profissionais e/ou
atividades (com datas e horários).

Resposta ao indicador 2: Todos os meses foram enviados os relatórios de atividades compondo os
avanços quantitativos e qualitativos do projeto juntamente com a prestação de contas financeira,
ressaltamos que podemos comprovar entrega da documentação por protocolo via 1doc.

Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes
itens:
3. 80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;
O valor quantitativo e em percentual das respectivas metas estão inseridos em uma Planilha quantitativa
anexa a este relatório;
Ressaltamos que algumas etapas das metas sofreram déficits e também superávits quantitativos, na
medida em que a pandemia foi se estendendo neste ano de 2020 a APAE teve de investir mais nas ações
possíveis e que foram demandadas pelos familiares e usuários. Para compreender o número de
atendimentos é preciso verificar a metodologia de teleatendimento adotada desde março de 2020 que
segue ao final desse relatório.
4. 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal
total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro
Único;
Das 30 vagas contratadas neste projeto, cabe ressaltar que todos são parte do Cadastro único,
relatório do sistema precisa anexo.
Âmbito geral da APAE:
Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 225
Número de usuários beneficiários de BPC: 66
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 07
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 58
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 14
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 48
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 02
Número de usuários com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até
03 salários mínimos: 75
5. 100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão
da política de assistência social do nnunicípio.(Relatórios>Relatórios personalizados>Relatório
901> Acompanhamento dos programas sociais por período)
Anexo ao relatório a lista de usuários cadastrados no sistema.
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5. IMPACTOS POSITIVOS:

Sabe-se que o atendimento para pessoas com deficiência é um serviço que hoje na realidade de
Balneário Camboriú é amplamente terceirizado a sua execução pelas as OSC's. Desta forma o primeiro, e
com certeza o principal, quesito de impacto positivo do projeto foi o ACESSO aos atendimentos pelos
usuários com deficiência, garantindo dessa forma o direito ao processo de Habilitação e Reabilitação.
Garantimos o acesso a mais de 80 usuários ao serviço de atendimento e acompanhamento.
Outro ponto de impacto positivo é que diante do contexto dificultoso de mobilidade e tempo das
famílias para acessar os equipamentos da rede de serviços governamentais, sempre tiveram nos
profissionais do projeto atendimentos que contribuíram para a resolução das demandas apresentadas,
(isso pode ser verificado nos relatórios de atividades dos profissionais).
Com este projeto também foi possível ampliarmos a equipe de atendimento que antes era de uma
profissional do serviço social de 28 horas, passando para três profissionais, sendo 01 assistente social de
28 horas, 01 psicóloga de 28 horas e 01 psicóloga de 20 horas, o que nos deu maiores condições de
trabalhar as demandas e realizar o acompanhamento dos usuários e familiares. Outro aspecto importante
foi a manutenção do vínculo dos profissionais contratados com os usuários, sendo esse um ponto
essencial para manutenção dos trabalhos e da qualidade dos serviços prestados.
E ainda outro ponto que consideramos importante foi a melhora das remunerações o que permitiu
a APAE contratar profissionais mais qualificados para o atendimento.
Com o objetivo de diminuir o risco de contaminação pelo coronavírus e também como forma de
enfrentamento da pandemia, a APAE de Balneário Camboriú precisou reorganizar a forma de trabalho, ou
seja, de forma inesperada todos (quadro de colaboradores e usuários), precisaram se reinventar e pensar
em uma forma de não deixar a APAE parar e de nossos usuários continuarem tendo os atendimentos
mantidos.
Com o auxílio da tecnologia a forma de trabalho adotada foi do teleatendimento para realizar o
acolhimento, pois, com o isolamento social esta é a única forma que temos de atingir as 146 famílias que
são atendidas pelo SAE — adultos.

6.

IMPACTOS NEGATIVOS:

Conforme citado anteriormente em virtude ao atual cenário global da pandemia causada pelo
novo coronavirus, os atendimentos precisaram passar por readequações de forma inesperada e nunca
antes pensada. O público alvo da APAE foi submetido ao isolamento devido a compor o público de alto
risco de contágio do coronavírus. Neste sentido foram imensas as dificuldades para que se pudessem
garantir via teleatendimento o acesso aos atendimentos. Diversas dificuldades se apresentaram como
falta de conhecimento de uso da tecnologia, ausência de equipamentos de smartphone, computador etc.
demandas emergenciais surgiram em quantidades significativas o que causou um impacto também no
aumento do número de atendimentos e exaustão dos familiares e profissionais neste processo.
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Acima citamos que em 2019 ampliamos as equipes de trabalho, porém em nossa avaliação ainda
contamos com pouca carga horária de profissionais (equipe de referência) para o atendimento das
demandas, o termo de parceria prevê somente a contratação de 30 vagas de atendimento, porém o
número de usuários que necessitam atendimentos na APAE passa de 80, conforme informado
mensalmente nos relatórios de atividades.
Outro ponto dificultoso do projeto foi a escolha dos indicadores exigidos para avaliação do
impacto do projeto do plano de trabalho. Tais indicadores desconsideram, em algumas questões, a
realidade institucional e por vezes avaliam e comparam OSC's aos equipamentos governamentais, porém
os equipamentos governamentais não respondem avaliações de impactos de suas ações anualmente
então como pensar os mesmos no âmbito das OSC's, ficaria essa reflexão. Infelizmente ou não, as OSC's
possuem dinâmica diferenciada e em nosso caso operacionalizamos no mesmo local mais de uma política
social, temos a interface da saúde assistência social e educação. O uso do sistema Precisa em nosso
caso é sempre um desafio pois já contamos com nosso próprio sistema de registros e acompanhamento
dos usuários e não há tempo hábil de trabalho para que alimentemos todas as plataformas, haja visto que
trabalhamos com tríplice atuação. Sendo assim os indicadores precisam ser repensados quando o edital
for lançado.
Ainda um aspecto que consideramos negativo, foi o fato de que no caso da política de Assistência
Social não foi realizado um diagnóstico preciso sobre quais programas e projetos da assistência social
que são necessários para o município em relação a pessoa com deficiência, em nosso caso, tanto
necessitamos do atendimento socioassistencial como também necessitamos equipes e projetos que
trabalhem na perspectiva da inclusão produtiva de pessoas com deficiência, serviço de atendimento no
domicílio, etc, mas como o edital já prevê o tipo de serviço, programa e projeto a ser executado, não nos
dá a abertura para executarmos outros projetos com outros objetos que talvez sejam mais potenciais e
expressivos no contexto do atendimento das pessoas com deficiência.
7. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexo a este, encaminhamos a avaliação das famílias e dos profissionais. Esta avaliação foi realizada
através de formulário eletrônico e buscou avaliar os atendimentos prestados pela APAE.

8. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Alterada metodologia de atendimentos em março de 2020;

9. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTOS DEVIDO A PANDEMIA

NOVA METODOLOGIA3 DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

3

Devido a pandemia mundial do COVID19
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CONSIDERANDO pandemia do Corona vírus (SARSCoV-2) e a evolução do quadro de casos de infecção
no Brasil;
CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde — OMS, do Ministério da Saúde, do
Ministério da Economia e do Ministério da Educação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de
emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como
sua prorrogação.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus e estabelece outras providências.
CONSIDERANDO a Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, de
2020, para estabelecer novas regras de combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional
Especializado nas Instituições Parceiras, e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 9.831, de 18 de março de 2020 que dispõe sobre as novas
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei 13.019 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação
A APAE buscando atender as resoluções acima citadas, visando a manutenção do suporte aos seus
usuários, organiza a metodologia de tele trabalho e por sua vez a prestação de contas das atividades
prestadas referente aos Termos de Parceria firmados entre APAE e Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú.
Cada programa terá sua metodologia de tele trabalho bem como seguirá as normativas organizadas
para prestação de contas.

1. METODOLOGIA DO TELE TRABALHO DOS PROGRAMAS
- Plano de Trabalho executado através do Termo de Parceria firmado com o Fundo Municipal de
Assistência Social.
Objeto: Programa de atendimento sócioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.

1.1 ATENDIMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS

•
•
•
•

As atividades serão encaminhadas através de aplicativos de celular (Whats App, Facebook,
Instagram, etc);
A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo
chamadas, áudios podcast, ligações telefônicas.
As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente pela plataforma on-line Google Meet;
A equipe organizou as atividades da seguinte forma:
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•

•

O Serviço Social desenvolverá o seu trabalho através de vídeos e áudios explicativos que
serão enviados aos familiares via WhatsApp. Serão repassados materiais informativos
referente a auxílios ennergenciais e benefícios que estão sendo disponibilizado pelos
governos municipal, estadual e federal. Estaremos realizando também triagens de famílias de
alunos da APAE de BC para ter acesso a cestas básicas como garantia de alimentação.
Deixamos as famílias cientes de que mantemos nossos telefones sempre a disposição para
sanar qualquer dúvida e para auxiliá-los no que for necessário.
Os atendimentos de psicologia se darão na modalidade on-line através de vídeo chamadas
individuais e em grupos, apoio, acolhimento e orientações com ou sem mediação dos
familiares e suporte on-line para as empresas parceiras que nossos alunos estão inseridos.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES
2.1 ATENDIMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS
- Os atendimentos realizados através do envio de atividades pelo celular ou outro meio digital,
devem ser registrados da seguinte forma:
Cada usuário quando atendido terá no mínimo (02) dois atendimentos de cada especialidade
lançados no PTI semanalmente.
Ou seja, nos PTI'S devem lançar em dois dias separados:
•
Um atendimento de planejamento e elaboração do material que será enviado ao usuário.
Lançando assim UM atendimento individual e;
•
Um atendimento de envio da atividade e retorno dos familiares.
No caso do Serviço Social e Psicologia, todos os vídeos de orientação às famílias contam como um
atendimento. Encaminhamentos, referências, também contam e devem ser evoluídos no PTI.
- Prestação de contas dos profissionais:
•
Semanalmente os profissionais passarão à coordenação o quantitativo de suas atividades.
•
Este quantitativo deve ser preenchido no computador dentro do Servidor para que fique
registrado.
•
As psicólogas e assistente social já possuem seus quantitativos no computador, permaneçam
preenchendo o mesmo, só peço que salvem suas planilhas de quantitativos na pasta da
prestação de contas COVID 19;
- Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;
•
Ao final do mês à coordenação ficará responsável por elaborar em formato de texto uma
avaliação qualitativa referente às atividades executadas pelo programa. O texto deve avaliar as
potencialidade e dificuldades encontradas.
Este relatório será utilizado pelo setor de Projetos que fará a compilação dos dados através de relatórios e
envio ao Setor Financeiro da APAE para encaminhamento aos órgãos de controle.

Balneário Camboriú (SC), 05 de janeiro de 2021.
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NOME COMPLETO DO/DA RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
68 respostas

Francileny da Rosa Almeida
Alzira dos Anjos Machado
Isabel Cristina Da Silva
Ana Paula Balvedi
Marileisa Martins Jacques Kappel
Andréa Remor Sesti Becker
Silvania da Conceição Picchetti Bertolini
Jacqueline Da Silva Vargas
Lucilene Antonechen Geraldini

POSSUI CADASTRO ÚNICO?
68 respostas

•

sim

•

NÃO

•

Aposentadoria e pensão do pai
falecifo

•

Possui em Camboriú, ainda não
atualizei

NÃO SEI O QUE É

O USUÁRIO(A) / ALUNO(A) RECEBE ALGUM TIPO DE BENEFÍCIO?
68 respostas

•

BENEFICIO DE PRESTAÇÃ..

•

PENSÃO ESTADUAL
APOSENTADORIA POR INV...

•

PENSÃO POR MORTE

•

Não

•

Não recebe

•

NÃO

•

Nada
1/4

V

COMO O USUÁRIO (A) / ALUNO(A), ESTÁ SENDO ATENDIDO:
68

respostas

•

VÍDEO LIGAÇÃO

111 VÍDEOS GRAVADOS PELOS...
MALETA COM MATERIAIS E...
•

LIGAÇÃO TELEFÔNICA

111 PRESENCIAL NA APAE
•

TODAS AS OPÇÕES

•

Video gravado e tambem vid...

•

Vídeo ligação e Vídeos grava...
1/2

Y

VOCÊ (FAMILIAR) CONSEGUE PRESTAR SUPORTE AO USUÁRIO(A) /
ALUNO(A) DURANTE OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA APAE?
68

respostas

010 SIM CONSEGUE
•

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

•

NÃO CONSEGUE

ÀS VEZES
•

NÃO TENTA

•

Contratei uma professora para
ajudá-lo

SUAS DEMANDAS / SOLICITAÇÕES / NECESSIDADES SÃO ACOLHIDAS
PELA EQUIPE DA APAE?
68 respostas
• SIM
• NÃO
ÀS VEZES
• NEM TODAS

SÃO APRESENTADAS SOLUÇÕES PARA SUAS DEMANDAS?
68 respostas
• SIM
• NÃO
ÀS VEZES

ACREDITA QUE A SUA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES AUXILIA NO
DESENVOLVIMENTO E NA APRENDIZAGEM DO USUÁRIO (A) / ALUNO(A)?
68 respostas

• SIM AUXILIA
411 NÃO AUXILIA

COMO VOCÊ AVALIA AS/OS PROFISSIONAIS DA APAE?
68 respostas

111 ÓTIMO
• BOM
RUIM
• PÉSSIMO

PARA VOCÊ O ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA (online, vídeos, maleta
pedagógica, etc.) É:
68 respostas

•
•

ÓTIMO
BOM
RUIM

•

PÉSSIMO

QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DO USUÁRIO(A) / ALUNO(A), VOCÊ
PERCEBEU EVOLUÇÃO NESTE ANO DE 2020?
68 respostas

• sim

111 NÃO
ELA DEMONSTROU BASTA...
•

QUEM EVOLUIU FOI A FAMI...

•

Pandemia comprometeu o de...

•

Nao realizamos as atividade

11,

Pouca

111 Médio
1/2 V

SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ACIMA APONTE QUAIS EVOLUÇÕES?
68 respostas

Não

Não
Mais paciência com as pessoas
Ela acha que não consegue
A cada ligação ou vídeo meu filho ficava mais falante e com mais vontade de fazer
coisas diferentes, isto é, sair dessa rotina tão pesada q foi permanecer em casa
Maior interesse pelas atividades
Agilidade no manejo do computador e celular, melhorando o entendimento de como
funciona para comunicar com os amigos e professores; na disciplina de fazer o que
precisa, formando rotina normalmente, mesmo sem sair de casa e estudou mais

QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DO USUÁRIO (A), VOCÊ PERCEBEU
PERDAS NESTE ANO DE 2020?
68 respostas

111 sim
•

NÃO
mel

111 Algumas coisasfisi

SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ACIMA APONTE QUAIS PERDAS?
68 respostas

Não

1

NÃO
Exercícios
NAO
Ela precisa de atenção
Sim todos tivemos a perda da convivência.
Sem perdas
Na socialização, motora, estressada, parte emocional.
respondi não

ACHA IMPORTANTE A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO USUÁRIO(A) / ALUNO(A), MESMO QUE DE
FORMA REMOTA (online etc).
68 respostas

•

SIM

•

NÃO

VOCÊ SEGUE AS ORIENTAÇÕES DA NEUROLOGISTA/PSIQUIATRA PARA
COM O DO USUÁRIO(A) / ALUNO(A), (MEDICAÇÃO, EXAMES, ETC.)?
68 respostas

• sim
110 NÃO
ÀS VEZES

HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR,
ELOGIAR?
68 respostas

Não
Nao
Só elogio pros profissionais (Çy
O pessoal da apae são muito atencioso com minha filha agradeço a todos
Foi bem complicado mas ais poucos as aulas com hira marcada foram ficando mais
produtivas. Obrigada por toda atenção e esforço.
Não
A Isabel apresenta bom engajamento e interesse nas aulas de música. As demais
disciplinas, tais como fisio, fono, educação física e/ou da grade curricular de sua
turminha, consideramos essenciais, mas no modo online, a Bel não se engaja muito e
não percebemos muito aproveitamento, por parte dela. De qq modo, agradecemos por
todo esforço e dedicação da equipe toda, com votos de um feliz e abençoado Natal!!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

Google Formulários

FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

Carimbo de data/hora

QUAL NOME COMPLETO DO
USUÁRIO (A) /ALUNO(A)?

12/14/2020 13:19:43 Leonardo José Evangelista

NOME COMPLETO DO/DA
RESPONSÁVEL PELO
PREENCHIMENTO

POSSUI CADASTRO
ÚNICO?

12/14/2020 13:47:47 bruna JacquesKappel

Rosires Maria sthweder
marileisa Martins
JacquesKappel

NÃO

12/14/2020 13:49:07 Mateus Henrique Alves

Elenilda Wietcovsky

SIM

12/14/2020 13:50:41 Eduardo Balvedi Rios
12/14/202013:51:01 Jorgiane de souza

Ana Paula Balvedi
Ani mari amorim

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
n
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

SUAS DEMANDAS /
SOLICITAÇÕES /
NECESSIDADES SÃO
ACOLHIDAS PELA
EQUIPE DA APAE?

SÃO APRESENTADAS
SOLUÇÕES PARA
SUAS DEMANDAS?

ACREDITA QUE A SUA
PARTICIPAÇÃO NAS
ATIVIDADES AUXILIA
COMO VOCÊ AVALIA
NO
DESENVOLVIMENTO E AS/OS PROFISSIONAIS
DA APAE?
NA APRENDIZAGEM DO
USUÁRIO (A) /
ALUNO(A)?

VIDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

BOM

VIDEO LIGAÇÃO

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE
SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

Video gravado e lambem
vídeo ligação
VIDEO LIGAÇAO

SIM CONSEGUE
SIM CONSEGUE

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM AUXILIA
SIM AUXILIA

ÓTIMO
ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 13:54:41 Flavio Roberto Moreira Rogerio Noemi Moreira Rogerio

SIM

12/14/2020 13:54:45 Tiago de Oliveira

Cristlano De Oliveira

NÃO

Nao recebe
Não recebe nada
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
BENEFICIO DE PRESTAÇAO
CONTINUADA - BPC

12/14/2020 1356:39 Christian Saad Camargo

Renata Saad Camargo

NÃO

PENSÃO ESTADUAL

VIDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 13:58:30 Michela da Silva

Jacqueline Da Silva Vargas

SIM

Não

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 14:02:37 Ana Maria de Barros

Regina de Barros

SIM

PENSÃO POR MORTE

LIGAÇÃO TELEFÓNICA

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

Carlos Diego Dorneles Valença
12/14/2020 14:12:59 filho

Fabricia da Silva Valença

SIM

Não

VIDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 14:17:27 Gyovana Teixeira Mendonça

Thais Cristina da Silva
Teixeira

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

VIDEO LIGAÇÃO

AS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 14:24:19 Carolina Bertolini

Silvania da Conceição
Picchetti Bertolini

NÃO SEIO QUE É

não

Vídeo ligação e Vídeos
gravados pelos
profissionais

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/14/2020 14:26:31 Uzeli Chalado Gonçalves
12/14/2020 14:33:45 João Pedro Gonçalves

Alaide Chalado Gonçalves
Rosane Padilha da Silva

SIM
NAO SEIO QUE É

Pensão alimentícia
Não recebe

VIDEO LIGAÇÃO
VIDEO LIGAÇA0

SIM CONSEGUE
AS VEZES

SIM
SIM

SIM
SIM

NÃO AUXILIA
NAO AUXILIA

ÓTIMO
BOM

09/01/2021

NÃO
NÃO SEIO QUE É

O USUÁRIO(A) / ALUNO(A)
RECEBE ALGUM TIPO DE
BENEFICIO?

VOCÊ (FAMILIAR)
CONSEGUE PRESTAR
COMO O USUÁRIO (A) /
P
SU ORTE AO USUÁRIO(A)
ALUNO(A), ESTÁ
ESTA
/ ALUNO(A) DURANTE OS
SENDO ATENDIDO:
ATENDIMENTOS DOS
PROFISSIONAIS DA APAE?

FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ACIMA APONTE
QUAIS PERDAS?

ACHA IMPORTANTE A
CONTINUIDADE DOS
ATENDIMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
USUÁRIO(A) / ALUNO(A),
MESMO QUE DE FORMA
REMOTA (online etc).

VOCÊ SEGUE AS
ORIENTAÇÕES DA
NEUROLOGISTA/PSIQUIATR
A PARA COMO DO
USUÁRIO(A) / ALUNO(A),
(MEDICAÇÃO, EXAMES,
ETC.)?

:
HA MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE
AVALIAR, SUGERIR, ELOGIAR?

NÃO

Não teve perdas

SIM

SIM

Foi tudo bom

nas aulas de música

mel

melhoras

SIM

SIM

n

Satisfatório

Não vi mudança

Algumas coisasfisi

Fisioterapia não concorda muito

SIM

SIM

Vcs são demais lá tudo bem G

BOM
ÓTIMO

SIM
SIM

A cada ligação ou vídeo meu filho ficava
mais falante e com mais vontade de fazer
coisas diferentes, isto é, sair dessa rotina
tão pesada q foi permanecer em casa
Em todos os sentidos.

SIM
NÃO

Sim todos tivemos a perda da convivência.
Nenhuma

SIM
SIM

SIM
SIM

BOM

NÃO

N teve evolução

SIM

Ele estava mais ativo e envolvido com tudo

SIM

SIM

Foi bem complicado mas ais poucos as aulas com hira
marcada foram ficando mais produtivas. Obrigada por
toda atenção e esforço.
Foram maravilhosos todos de parabéns.
Gratidão sempre por td o q os profissionais da Apae
fazem por nós.

BOM

SIM

Odesenfovimeto

NÃO

Não

SIM

SIM

BOM

SIM

SIM

Convívio social

SIM

SIM

BOM

SIM

SIM

De esta evoluindo mais.

SIM

SIM

Nao

SIM

Admiro e sou super fã de toda equipe da Apae...Meu
agradecimento por toda a dedicação de vocês... Vocês são
mais que especiais... Parabéns à todos pelo trabalho
realizado em 2020... Um super natal e um 2021 repleto de
esperança!!! Um super beijo à todos....0brigada...~

PARA VOCÊ O
ATENDIMENTO DE
FORMA REMOTA
(online, vídeos, maleta
.
pedagógica, etc.) E:

QUANTO AO
DESENVOLVIMENTO
DO USUÁRIO(A) /
ALUNO(A), VOCÊ
PERCEBEU EVOLUÇÃO
NESTE ANO DE 2020?

BOM

SIM

Participou de todas de música, e a maioria
pedagógica

ÕTIMO

SIM

BOM

,.

ÓTIMO

Atenção a latos corriqueiros, preocupação
com a pandemia, mais ciente e focado.
De conhecer as cores os objetivos
retangulares, redondo e quadrado.

Não

ÓTIMO

SIM

Apredendo os dias da semana
A Gyovana encontrou muitas dificuldades
para acompanhar o ensino de forma
remota.
Agilidade no manejo do computador e
celular, melhorando o entendimento de
como funciona para comunicar com os
amigos e professores; na disciplina de
fazer o que precisa, formando rotina
normalmente, mesmo sem sair de casa e
estudou mais música.

ÓTIMO
BOM

Está em estado paleativo
NAO

Não teve evolução
Não percebi nada além do normal

ÓTIMO

ÓTIMO

09/01/2021

NÃO

SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO
ACIMA APONTE QUAIS EVOLUÇÕES?

SIM

NÃO

QUANTO AO
DESENVOLVIMENTO
.
DO USUÁRIO (A), VOCt
PERCEBEU PERDAS
NESTE ANO DE 2020?

SIM

Perda social, é lamentável estarmos isolados...

SIM

Não obrigado
No caso do Christian que possui dificuldade visual e
motora, poderiam ser enviadas atividades mais voltadas a
ele, pois muitas ele não consegue fazer o que é frustrante
pele.

SIM

O contato físico q ele tinha era muito importante...ele tbm
gosta d ser útil...perda no sentido de sentir carlor
humano..aquele aperto d mao isso afetou ele essa falta pq
ele quwr saber pq nao posso ir ajudar a professora...o carlos
fica perdido quando a rotina dele muda.existe muita
dificuldade.

SIM

SIM

NÃO

A falta de rotina deixou a Gyovana mais agressiva e
intolerante.

SIM

SIM

Bom ao tenho q agradecera todos que fizeram parte da
equipe q com muito amor e carinho fizeram tudo q foi
possível para q o mios suo ficasse sem atendimento....
Agradecemos com todo nosso o nosso amor ...pq a quem
faz aos nossos filhos um bem...tem nossa eterna gratidão.
É imensuráveis os esforços de vcs para q mesmo
separados....de uma certa forma estavamos juntos....q
Deus abençoe graciosamente a vida e todos os familiares
amigos de vcs.
Penso que o trabalho desenvolvido por toda a equipe
merece elogios. Sempre que precisei de orientação fui
prontamente atendida.

Elogiar a dedicação da Equipe da APAE e dos Professores
no planejamento e na qualidade das atividades, nossos
parabéns a todos e boas festas. Silvania e Eduardo.
Não
Parabéns a equipe pela dedicação!

NÃO

respondi não

SIM

SIM

SIM
SIM

Não se comunica mais
Contato com amigos e professores, faz muita falta.

SIM
SIM

SIM
SIM

2

FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

AS VEZES
SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
Nada

VIDEO LIGAÇÃO
VIDEO LIGAÇAO

SIM CONSEGUE
SIM CONSEGUE

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM AUXILIA
SIM AUXILIA

ÓTIMO
ÓTIMO

NÃO
SIM

Nao recebe
PENSÃO POR MORTE

VÍDEO LIGAÇÃO
VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE
SIM CONSEGUE

AS VEZES

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA
SIM AUXILIA

BOM
ÓTIMO

Rozineide Ferreira bernabe
Alzira dos Anjos Machado
Alzira dos Anjos Machado

SIM
SIM
SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
Não
Não

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS
VIDEO LIGAÇÃO
VIDEO LIGAÇAO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES
SIM CONSEGUE
SIM CONSEGUE

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM AUXILIA
SIM AUXILIA
SIM AUXILIA

BOM
ÓTIMO
&IMO

Clenir de Fatima Diniz Tolfo

SIM

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

BOM

NÃO

PENSÃO DO PAI

12/14/2020 15:07:56 Isabel Senti Becker

Andréa Remor Sesti Becker

SIM

12/14/2020 15:19:54 Elivelton Branco Carneiro

Marinas Chaves Branco

SIM

Não
BENEFICIO DE PRESTAÇAO
CONTINUADA - BPC

12/14/2020 15:35:45 Lorenzo Tomino Junior

Adriana kinschikowski
Schemikau

NÃO

PENSÃO POR MORTE

12/14/2020 15:37:47 Ketlin da Silveira Corrêa
12/14/2020 16:12:57 Sandro Da Silva

Gabriela Moraes da Silveira
Rita Pereira da Silva

12/14/2020 18:26:46 Bruno Schroeder
12/14/2020 18:50:22 Nara Dayse da Silva Flores

Odete De Souza
Iara M Flores Agne

12/14/2020 18:52:25 Joaquim Ferreira Silva
12/14/2020 19:27:08 Francini Machado
12/14/2020 19:27:31 Francini Machado

12/14/2020 19:47:54 Márcia Cristina Didonett

MARIA SAL VALAGIO
CAMILO
Divanzir Aparecida
12/15/2020 9:06:41 Fernanda Femandes de França Femandes
12/15/20209:06:38 TERESINHA CAMILO

Possui em Camboriú,
ainda não atualizei
NÃO SEIO QUE É

NÃO SEIO QUE É

VIDEO LIGAÇÃO

LIGAÇÃO TELEFÓNICA

NÃO TENTA

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

PENSÃO POR MORTE

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEO LIGAÇÃO

AS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

TODAS AS OPÇÕES

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

TODAS AS OPÇÕES
MALETA COM
MATERIAIS
ENTREGUES NA CASA
DA CRIANÇA

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

Maria Helena Neves

NÃO

Não

12/15/2020 10:30:19 SORAIA CONCCHI LONGO

HERMINIO LONGO FILHO

SIM

NÃO RECEBE NENHUM
BENEFICIO

12/15/2020 10:58:01 NELSON DALLAMARIA

MARILENE DALLAMARIA

NÃO SEIO QUE É

A IRMÃ NÃO SABE QUAL A
PENSÃO QUE ELE RECEBE,
PORÉM TEM BENEFICIO

12/15/202012:13:13 Leonardo Leite

Rosângela Leite

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

12/15/2020 13:22:21 Denise da Rosa Nogueira

Francileny da Rosa Almeida

SIM

PENSÃO POR MORTE

VÍDEO LIGAÇÃO

12/15/2020 13:25:03 Guilherme da Rosa Nogueira

Francileny da Rosa Almeida

SIM

PENSÃO POR MORTE

VÍDEO LIGAÇÃO

12/15/2020 9:15:55 Luis Felipe Neves Pereira

09/01/2021

SIM, MAS COM
DIFICULDADES
SIM, MAS COM
DIFICULDADES
SIM, MAS COM
DIFICULDADES
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FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

BOM

NÃO

.

SIM

Na socialização, motora, estressada, parte emocional.

SIM

SIM

ÓTIMO

SIM

na fala vatenção e limites

SIM

Perda físico e desobediência

SIM

SIM

tudo Certo

ÓTIMO

Houve evolução mas não
da mesma forma que a
presencial.

SIM

Apesar de ser um ano atípico, APAE tentou, e conseguiu,
fornecer aos alunos todo apoio necessário. Só tenho a
agradecer o excelente trabalho, todo empenho e dedicação.

SIM
AS VEZES

Apesar da situação, a Ketlin pode criar vínculos com as
professoras, mesmo a distância, já as reconhece e gosta
das ligações por vídeo, se for possível manter a mesma
equipe ano que vem, seria ótimo.
Obrigada a todos da Apae pelo suporte e cuidado, em
todos os setores.
Nao

BOM
°TIMO

NÃO
Mais ou menos

Dedicação em apresentar atividades bem
feitas. Interesse e maior atenção.

....
Muitas

SIM

SIM
NÃO

Agilidade física.
Mais ansiosa, pela situação, por não poder sair e sem poder
interagir com pessoas fora de casa e sem rotina.
Também teve certa perda com relação aos exercícios
físicos, por estar mais parada, quando caminha apresenta
menor resistência física, se cansa fácil,
Buscamos levá-la pra caminhar perlo de casa, porém nem
sempre é possível.
Nao

SIM

SIM
SIM

BOM
ÓTIMO

NÃO
NÃO

Minha resp foi nao
Não

SIM
SIM

Nao sentia interesse em realizar as tarefas e na maioria se
negava ate a atender as chamadas de vídeo. Fisioterapia
fez tbm grande falta.
Sim, ela regrediu bastante

SIM
SIM

SIM
SIM

Mas respaldo por parte dos medicos. Para que nao preciso
expor ele nessa pandemia. E inaceitavel que uma médica
neurologista nao tem conheci mento que um medicamento
saiu de fabricação ano anterior. Mesmo o medicamento nao
existir ela prescreveu o mesmo.
Não

BOM
ÓTIMO
ÓTIMO

Médio
SIM
SIM

Por ser atendimento remoto acaba não
evoluindo muito.
Mais paciência camas pessoas
Mais paciência camas pessoas

SIM
SIM
SIM

Por causa da pandemia
Exercícios
Exercícios

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

Parabenizo os professores pela dedicação e carinho.
Só elogio pros profissionais
Só elogio pros profissionais

BOM

NÃO

Não

SIM

Na parte de locomoção motora sinto que ela está tendo mais
dificuldades tanto no andar como na motora fina

SIM

SIM

ÓTIMO

NÃO

NÃO HOUVE EVOLUÇÃO, POIS A
MESMA FICOU MUITO SOZINHA

SIM

FALTA DA ESCOLA, DE ESTAR EM CONTATO COM OS
AMIGOS E PROFISSIONAIS DA INTITUIÇÃO

SIM

SIM

ÓTIMO

SIM

Fisioterapia

NÃO

Fisioterapia

NÃO

SIM

BOM

NÃO

A resposta foi não

NÃO

A resposta foi não

SIM

SIM

Não
ELOGIAR A PROFESSORA ROSALIA POR SEMPRE A
ATENDER NAS LIGAÇÕES E OS DEMAIS
PROFISSIONAIS QUE SEMPRE A AJUDAM EM RELAÇÃO
A FILHA.
Não . Gratidão a todos os profissionais. Pelo carinho com
minha filha IP
Apenas agradecer o esforço na tentativa de ajudar no
desenvolvimento mesmo que a distância

BOM

SIM

PORQUE AGORA ELA SE SENTE COMO
PESSOA, ELA REFLETE AS
INFORMAÇÕES QUE VEM RECEBENDO
E VEIO A DESENVOLVER AUTONOMIA
EM ALGUMAS AREAS QUE ANTES O PAI
NÃO VIA.

NÃO

ELE VÊ QUE A FILHA SE VÊ AUTOSUFIENTE

SIM

SIM

BOM

FOI BOM, PARA ELE
APESAR DE O MESMO
ESTAR COM PREGUIÇA

FOI BOM, PARA ELE APESAR DE O
MESMO ESTAR COM PREGUIÇA

NÃO

NAO

SIM

SIM

TODO MUNDO SE CUIDAR, FICAR CALMO SEM MEDOS
QUE TUDO VAI PASSAR
SUGERIR QUE O NELSON TIVESSE MAIS EXERCICIOS,
COMO FISIOTERAPIA, POIS EM CASA ELE FICA MUITO
SENTADO, PARECE QUE ESTÁ ATROFIANDO AS
PERNAS

SIM

SIM

Gostaria de elogiar os profissionais da APAE que cuidam
atende tão bem os alunos ótimos profissionais estão de
parabéns

SIM

SIM

Não

SIM

SIM

Não

BOM

NÃO

Esse ano não percebi nem uma evolução..

SIM

BOM

NÃO

Não

SIM

BOM

09/01/2021

A Isabel apresenta bom engajamento e interesse nas aulas
de música. As demais disciplinas, tais como fisio, fono,
educação física e/ou da grade curricular de sua turminha,
consideramos essenciais, mas no modo online, a Bel não
se engaja muito e não percebemos muito aproveitamento,
por parte dela. De qq modo, agradecemos por todo esforço
e dedicação da equipe toda, com votos de um feliz e
abençoado Natal!! E, ainda, que 2021 possa nos reunir
novamente e trazer um tempo mais feliz para todos!
Grande abraço.
Deus abençoe!!
Andréa e família.

NÃO

Não

SIM

Foi um ano sem atendimento com fisioterapia com fono isso
e muito importante pra ele
Teve muita regressão em partes geral, principalmente
esquecimento
Muito regressão. Não quer ajudar em nada em casa, antes
ele participava mais das atividades de casa.

e
e
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12/15/2020 13:26:44 Dadan da Rosa Almeida
12/15/2020 13:53:48 Alessandra Mara daSilva

Francileny da Rosa Almeida

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇAO
CONTINUADA - BPC

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

Paula Santos da Silva

NÃO

Aposentadoria e pensão

VÍDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

BOM

TODAS AS OPÇÕES

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

TODAS AS OPÇÕES

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

NÃO

VÍDEO LIGAÇÃO

NÃO TENTA

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
-,

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA- BPC

12/15/2020 14:35:09 Bruna Jacques Kappel

MARIA FRANCISCA
OLMEIDA LIMA
Marileisa Martins Jacques
Kappel

NÃO

Não recebe

JOÃO VÍTOR DE ATAÍDE
12/15/2020 14:40:45 NOBRE

IVONETE DE ATAÍDE

SIM

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

12/15/202015:07:11 ESATELA MARIS GOMES

ONADIR GOMES

12/15/2020 14:16:57 ANELISE OLMEIDA LIMA

12/15/2020 15:29:28 Alexsander Victor Ribeiro

Alessandra da Vitória Ribeiro

NÃO SEIO QUE É

SIM

12/15/2020 16:49:50 SAIARA TELLES SEVERINO

Rosangela Fiqueredo Lopes
fortes
VERGELINA DO CARMO
TELLES

Edelin Aparecida Franco de
12/15/2020 16:55:28 Oliveira.

Elisângela Franco de Oliveira.

SIM

12/15/2020 17:18:45 Luciano Batista da Silva.

Eva Julleta Batista da Silva.

NÃO

12/15/2020 18:01:32 VANESSA KINNAS CACCHEL

JORGE CACCHEL

12/15/2020 19:07:46 LARA DA COSTA SENS

EDLA APARECIDA DA
COSTA SENS

NÃO

NÃO RECEBE

12115/202020:04:43 Lilian cristina da silva da motta

Isabel Cristina Da Silva

SIM

12/15/2020 22:29:40 Vera Lucia Borges de Souza

Mário Lucio Borges de Souza

12/16/2020 8:44:32 Ana Paula de LIMA.

12/15/2020 16:05:32 Rosilene Lopes Fortes

NÃO
SIM

Não
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

VÍDEO LIGAÇÃO
MALETA COM
MATERIAIS
ENTREGUES NA CASA
DA CRIANÇA

NÃO TENTA

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

TODAS AS OPÇÕES
ACIMA

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

Não recebe

VÍDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

NÃO

PENSÃO POR MORTE

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

NÃO AUXILIA

ÓTIMO

Rosane Marques de Lima.

SIM

não possui.

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/16/2020 9:48:31 lone dos Santos Gomes

Daiane Gomes da Cruz

SIM

PENSÃO POR MORTE

LIGAÇÃO TELEFONICA

NÃO CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/16/2020 9:57:00 Lucas Siqueira Piacentini

Neuza Siqueira

SIM

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

VIDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

NÃO SEI O QUE É

Nenhum benefício, mas a mãe
gostaria mui

MALETA COM
MATERIAIS
ENTREGUES NA CASA
DA CRIANÇA

ÀS VEZES

SIM

ÀS VEZES

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

LIGAÇÃO TELEFÔNICA

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

12/16/2020 10:04:31 Bruce Lee José Russi

12/16/2020 11:25:50 Clemir de Fatima Borba

Vera Lúcia Russi Manar

Maria Amália de Azevedo

12/16/2020 11:40:32 YUAN Carlos Fernandez Garcia Lino Fernandez Garcia

09/01/2021

NÃO SEIO QUE É

SIM

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
NAO

Nada

_.
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FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

BOM

NÃO

BOM

SIM
ELA DEMONSTROU
BASTANTE
PRECUPAÇÃO COM A
MÃE E SE
COMPORTOU BEM

BOM

SIM

Teve muito regressão em todos os sentidos

SIM

SIM

Não

NÃO

Não percebeu perdas

SIM

SIM

Gostaria de saber quando volta as aulas normais?

ELA DEMONSTROU BASTANTE
PRECUPAÇÃO COM A MÃE E SE
COMPORTOU BEM

SIM

A ALUNA FICOU MUITO DEPRESSIVA NESTE PERÍODO

SIM

SIM

TENHO SÓ ELOGIAR E AGRADECER, POIS PRA MIM
SEMPRE PRECISEI AJUDARAM

Maior interesse pelas atividades

NÃO

Sem perdas

SIM

SIM

Não

QUEM EVOLUIU FOI A FAMILIA QUE
AGORA ENTENDE QUE PRECISA TER
MAIS PACIENCIA

SIM

ELE FICOU AINDA MAIS AGITADO DEVIDO AO
AFASTAMENTO

SIM

SIM

SIM

TEVE UMA REGRESÃO EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO

SIM

SIM

SIM

Parte motora, as habilidades físicas e motoras

SIM

SIM

SIM

Por não ser presencial

SIM

SIM

SIM

SIM

Os professor são ótimos
GRATIDÃO POR TUDO QUE TEM FEITO PELA SAIARA,
TODOS SÃO UMA BENÇÃO

ÓTIMO

SIM
QUEM EVOLUIU FOI A
FAMILIA QUE AGORA
ENTENDE QUE
PRECISA TER MAIS
PACIENCIA

BOM

NÃO

ÓTIMO

SIM

.
A Interação com os colegas e professores
foi essencial pra passarmos este momento
de confinamento

ÓTIMO

NÃO

Não teve muita evolução por sane aula
persecial

BOM

NÃO

ÓTIMO

SIM

ÓTIMO

SIM

ÓTIMO

SIM

ÓTIMO

NÃO

Atenção, concentração.
Esta mais comunicativo, feliz com a família
em casa.
ELA ESTA MAIS CALMA, COMPREENDE
MELHOR AS COISAS

TODOS SÃO BÃOS, GRATIDÃO É O SENTIMENTO
GERAL DA FAMILIA
A APAE PRECISAM DE MAIS AJUDA PARA SER AINDA
MELHOR
Só agradeço,foi um ano de muito aprendizado e desafios,
dou grata pós profissionais e sua dedicação ao
atendimento e atenção com o meu filho.

NÃO

Falta dos colegas e profissionais.

SIM

SIM

APAE esta sendo uma parceria para o desenvolvimento da
aluna.

NÃO

Somente as vezes fica triste pela morte do pai.

SIM

SIM

APAE sempre maravilhoso e agradecer pelos atendimentos.

NÃO

NA APAE E SEMPRE MELHOR

SIM

SIM

ÓTIMO

NÃO

DEVIDO AO FATO DE NÃO PODER SAIR
CASA E FAZER AS OUTRAS ATIVIDADES

SIM

DEVIDO AO FATO DE NÃO PODER SAIR CASA E FAZER
AS OUTRAS ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA, NÃO Só
PELA PELA AUSÊNCIA DE AULA

SIM

SIM

BOM

NÃO

Ela acha que não consegue

NÃO

Ela precisada atenção

SIM

SIM

BOM

NÃO

SIM

Atendimento presencial e convivência social.

NÃO

SIM

ÓTIMO

NÃO
Nao realizamos as
atividade

Respondi não.
Falta da escola e dos colegas, não teve
grandes evoluções.

TODOS ESTÃO FAZENDO UM BOM TRABALHO
SUGERIR QUE ENQUANTO NAO HOUVER A VACINA AS
AULAS SEJAM REMOTAS
E PARABENIZAR TODOS OS PROFISSIONAIS DA APAE
FORAM EXCELENTES
O pessoal da apae são muito atencioso com minha filha
agradeço a todos
Agradecer as professoras Vera, Sheila e Lucia es
fisioterapeuta Priscila, pela atenção neste ano atípico com
pandemia, através das chamadas de video e conversas por
wats.

SIM

Falta da escola e das atividades de rotina.

SIM

SIM

A apae é a segunda família, os profissionais são ótimos.

SIM

Quanto a evolução

NÃO

SIM

Vocês estão todos de parabéns pelo empenho

SIM

SIM

SIM

SIM

Respondi não
Parabéns à toda a equipe, mas gostaria muito que o Bruce
recebesse algum benefício, pois ê dele de direito e assim a
mãe ficaria muito tranquila, pois este assunto sempre a
preocupou e agora com 85 anos muito mais.
Atenciosamente Vara

SIM

SIM

BOM

Não

ÓTIMO

NÃO

Respondi não

SIM

Percebi as perdas de todo um trabalho q infelizmente teve q
parar por motivo a uma pandemia,e o autista tem q ser tudo
com repetiçao,e nao aceita aquilo q suo o interessa no caso
do Lucas os videos não o chamam atençao,e isso tornou
bastante dificil de ter um progresso,mas rezamos q tudo
volte ao normal,pq acredito tbm o quão dificil deve ter sido
para os profissionals.foi um ano escolar de perca para
todos.um feliz natal e gratidão por tudo.

ÓTIMO

Pouca

Uma atividade extra

SIM

Pouca socialização

BOM

SIM

Mellhora nos movimentos dos membros,
principalmente os braços

NÃO

BOM

09/01/2021

Não teve
Mais disposta para ajudar nas atividades
domésticas

NÃO

Não teve evoluções.

SIM

Perdas da Rotina diária , socialização , aprendizado direto
aos professores.

NO

SIM

Só agradecer, Apae de BC é excelente!
Atendimento pela professora do meu filho tenho que
agradecer pois foi simpática em todas as ligações fixa e
passou as atividades de maneira claras e objetivas.
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FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

BOM

VIDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEO LIGAÇÃO

ÀS VEZES

SIM

SIM

NÃO AUXILIA

ÓTIMO

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

Contratei uma professora
para ajudá-lo

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

NÃO

Salário do seu trabalho no mercado
Bistek

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

NÃO

Salário

VIDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM

NÃO

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM AUXILIA
SIM AUXILIA

ÓTIMO
BOM

VÍDEO LIGAÇÃO

SIM CONSEGUE
SIM CONSEGUE
SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

VIDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS

SIM, MAS COM
DIFICULDADES

SIM

SIM

SIM AUXILIA

ÓTIMO

ELUZA FURTADO
12/16/2020 14:26:31 ALESSANDRA MARA DA SILVA QUADROS

NÃO

Maria Gabriela da Silva
12/16/2020 14:31:24 Homemzunk

Antônio Homemzunk

SIM

12/16/2020 16:26:42 Luciano Fernandes Alves

Nadir Maria Rodrigues

SIM

AJUDA FAMILIAR
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

12/16/2020 16:44:02 Mariane de Souza.

Catarina Nunes de Souza.

12/16/202018:48:27 Sergio Moraes

Rosa Ramos de Souza

NÃO SEIO QUE É

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC
BENEFICIO DE PRESTAÇÁO
CONTINUADA - BPC

12/17/2020 18:44:06 Manoel Bonson dos Santos

JUSSARA Santos Kuehne
(Irmã)

NÃO SEI O QUE É

Encostado por invalidez

12/16/202010:31:09 Rennan Antonechen Geraldini

Lucilene Antonechen
Geraldini

Leonardo Kinschikowski
12/18/2020 12:28:39 Schernikau

Wolfgang Schemikau Júnior
IRACI DE OLIVEIRA
12/18/2020 13:19:35 MIRIAN DE OLIVEIRA AMARAL AMARAL

SIM

DIOGO INDALENCIO VILELA
12/19/202019:14:39 VEIGA
12/21/202016:30:06 Mirella Nantes

HELCIO LEVI VILELA VEIGA
Mirella Nantes

SIM
SIM

12/21/2020 19:07:08 samba loraMe Alves d Lima

Rosangela Dos Santos

SIM

Nenhum
Não
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

12/21/202021:04:49 Thalita de Oliveira Souza

Maria Helena de Oliveira

SIM

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

09/01/2021

VÍDEOS GRAVADOS
PELOS PROFISSIONAIS
Auxilio emergencial

_
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FORMULÁRIO AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - SOCIOASSISTENCIAL - USUÁRIOS (respostas)

BOM

09/01/2021

SIM

ÓTIMO

NÃO

ÓTIMO

SIM

mais comunicativa e participativa nas
atividades domestica

Sua evoluções foi comunicação oral.

NÃO

Não teve

SIM

SIM

Porem a aluna sente fada da escola.

SIM

SIM

Não percebi perda

SIM

SIM

APAE foi de suma importância durante este ano de
pandemia para o desenvolvimento da usuária.
Agradecer aos profissionais que são muito queridos com os
alunos.

SIM

Teve boa desenvolvimento nas atividades
enviadas através de chamada de vídeo.

RUIM

NÃO

Não percebi evolução

NÃO

BOM

SIM

ÓTIMO

Pandemia comprometeu
o desenvolvimento

Só tem agradecer

SIM

ÓTIMO

ÓTIMO

SIM

Só regrediu. Seu hábito e a rotina diária.

NO

SIM

SIM

NAO
Falta socialização e aprendizado e convivência com
profissionais fez sua rotina diária mudar muito. Que a escola
faz parte de sua vida.

NÃO

Desenho - artesanato - mais concentrado interesse nas tarefas. Melhorou em tudo.

Compreensão

controle ansiedade

Pouca evolução por conta essencialmente
da pandemia

NÃO

SIM

Só tenho que agradecer equipe da escola por serem gentil
com nós. Agradeço.
Só tenho que agradecer os profissionais da APAE por estar
sempre disponíveis_ p minha família.

NÃO

Ele está mais disposto afazeres tarefas da aula. Está
cooperando mais em casa sem reclamar. Está mais alegre
(mas com muita saudade da escola).

SIM

SIM

Sim os professores e demais funcionários da APAE, estão
de parabéns. 2020, ano difícil para todos da escola pois foi
um grande desafio para todos e eu quero dizer que vocês
superaram em tudo. Muito obrigada a essa equipe
maravilhosa. MAIS UMA VEZ PARABÉNS A TODOS. QUE
DEUS ABENÇOE GRANDEMENTE SUAS VIDAS.

SIM

Relacionamento com os colegas....onde trocava idéias nas
reuniões sobre trabalho e outros assuntos

SIM

SIM

Agradeço pela atenção e preocupação dos profissionais
sempre entrando em contato e nos orientando

SIM

Reclusão / depressão branda tomando-se mais apático

SIM

SIM
SIM

Nossa enorme gratidão a equipe da APAE
AGRADEÇO POIS AJUDARAM MUITO E QUE DEUS
ABENÇOE TODOS.

ÓTIMO

SIM

RESPONSABILIDADE E NO ESTUDO

NÃO

NÃO

SIM

BOM
BOM

NÃO
SIM

Não i
Diminuir ansiedade

NÃO
NÃO

NÃO
Não

SIM
SIM

SIM
SIM

Nada
Nao

ÓTIMO

SIM

mas calma,mas prestativa com conteúdos
Se interessa mais agora por informática.

SIM

somente pelo contato com amigos e professores

SIM

SIM

São muitos prestativo., obrigado

RUIM

SIM

NÃO

Não

SIM

AS VEZES

Agradeço a todos os professores envolvidos
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TERMO DE PARCERIA FMAS - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL

ATENDIMENTOS PRESTADOS PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL 2020

Meta Objetivo especifico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências;

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

MAIO

JUNHO

Etapa/Atividade prevista

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

Prestar atendimentos de serviço social;

40

24

30

28

30

210

30

90

30

123

Prestar atendimentos de psicologia;

50

70

50

79

50

128

50

120

50

144

Realizar reuniões psicossociais com usuários e familiares;

4

5

4

2

4

O

4

O

4

O

Realizar atendimentos familiares pelo serviço social ou psicologia ou
pedagogia;

3

5

3

3

3

O

3

1

3

1

Realizar visitas domiciliares aos usuários;

15

15

15

10

15

O

15

O

15

O

2 anuais

1

2 anuais

1

2 anuais

O

2 anuais

O

2 anuais

O

Realizar reuniões de equipe e reuniões intersetoriais.

Meta/Objetivo especifico 02: Realizar oficinas com: usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

MARÇO

FEVEREIRO
Etapa/Atividade prevista
Realizar 4 oficinas mensais e 22 anuais com usuários;
Participação de usuários representantes nos Grupos de PAIF nos CRAS;

AP

PA

4
2
Semestr
e

MAIO

ABRIL
AP

PA

4

4

O

2
Semestr
e

AP

PA

2

4

O

2
Semestr
e

AP

PA

O

4

O

2
Semestr
e

JUNHO
AP

PA

6

4

5

O

2
Semestr
e

O

Meta/Objetivo específico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências que estão em processo de inserção
no mercado de trabalho;

FEVEREIRO
Etapa,Atividade prevista
Realizar o atendimento a empresas pelo serviço social e a psicologia;
Acompanhar os usuários em entrevistas e reuniões conforme demanda;

AP

PA

AP

Conf
.
Dem
Conf.
Dem

o

Conf.
Dem
Conf.
Dem

O

ABRIL

MARÇO
PA
1
1

AP
Conf.
Dem
Conf.
Dem

JUNHO

MAIO
PA
O
O

AP
Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA
O
O

AP
Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA
1
O

TERMO DE PARCERIA EMAS - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL

Meta/Objetivo especifico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;

FEVEREIRO
Etapa/Atividade prevista
Realizar 10 ações de prevenção, defesa e garantia de direitos relacionados à
pessoa com deficiência
Etapa/Atividade prevista contrapartida

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

10
anuais

O

10
anuais

O

10
anuais

O

10
anuais

O

10
anuais

O

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

Reuniões de Equipe

2

3

1

4

4

Estudos de Caso

2

18

O

13

44

TERMO DE PARCERIA EMAS - ATENDIMENTO SóCIOASSISTENCIAL

ATENDIMENTOS PRESTADOS PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL 2020

Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências;

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL
PREVIST
O

TOTAL
EXECUTADO

SALDO

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

30

107

30

120

30

133

30

121

30

120

30

119

270

1195

-925

50

143

50

121

50

121

50

94

50

121

50

176

550

1317

-767

4

O

4

O

4

O

4

O

4

O

4

2

44

9

35

3

O

3

O

3

5

3

2

3

2

3

2

33

21

12

15

O

15

O

15

O

15

1

15

O

15

O

165

26

139

2 anuais

4

2 anuais

O

2 anuais

O

2 anuais

O

2 anuais

O

2 anuais

O

2

6

-4

1064

2574

TOTAL

% DA
META

443%
239%
20%
64%
16%
300%

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com: usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

• 1
JULHO

AGOSTO

AP

PA

4
2
Semestr
e

AP

PA

4

4

O

2
Semestr
e

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
AP

PA

TOTAL
PREVIST
O

TOTAL
EXECUTADO

SALDO

AP

PA

AP

PA

AP

PA

3

4

4

4

5

4

4

4

2

22

39

-17

O

2
Semestr
e

O

2
Semestr
e

O

2
Semestr
e

O

2
Semestr
e

O

4

O

4

%

177%
0%

Meta/Objetivo específico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiencia intelectual associada ou não a outras deficiências que estao em
processo de inserção no mercado de trabalho;

JULHO
AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

AGOSTO

PA

O
O

AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA

O
O

SETEMBRO
AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA

O
O

OUTUBRO
AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA

O
O

NOVEMBRO
AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA

1
O

TOTAL
PREVIST
O

TOTAL
EXECUTADO

SALDO

O

Conf. Dem

3

3

O

Conf. Dem

1

1

DEZEMBRO
AP

Conf.
Dem
Conf.
Dem

PA

%

TERMO DE PARCERIA EMAS - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com deficiência;

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
AP

PA

10
anuais

o

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

PA

AP

10
anuais

o

10
anuais

9

10
anuais

o

10
anuais

o

10
anuais

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

4

4

5

46

56

69

OUTUBRO

5
52

PA

NOVEMBRO

4
52

DEZEMBRO

TOTAL
PREVIST
O

TOTAL
EXECUTADO

SALDO

10

9

1

PREVIST

,
EXECUTADO

SALDO

90%

2

38

38

O

100%

28

380

380

O

100%

Lista dos Cidadãos ou do Responsável Familiar participante do Programa com Acompanhamento no
Período
Programa:

32 - APAE

Unidade Referência:

COM E SEM UNIDADE REFERENCIADA

Unidade Acomp.:

TODAS AS UNIDADES

Período:

09/01/1973 01/01/2021

Cidadão ou Responsável (Cod.)

Seq. Dt. Inicio Dt. Fim
Família Prog.
Prog.

Atend.
Atend. Visitas Grupo SCFV

ADIR EVANGELISTA (19234)

7994 20/02/89

1

1

O

O

ALAYDES DA LUZ DE CASTRO (18147)

7361 19/03/12

8

4

O

14

ALESSANDRA MARA DA SILVA (22159)

9856 01/07/87

O

O

O

ANA CAROLINE CONTI FUMES (3992)

1182 26/06/18

41

21

17

101

BENEDITA DA CUNHA (10030)

3495 27/10/14

6

1

2

O

992 03/08/92

1

O

O

O

1061 29/08/05

5

O

O

O

15266 14/11/00

O

O

O

O •

1284 02/03/94

22

1

63

136

905 07/06/02

11

2

1

O

CHRISTIAN SAAD CAMARGO (16724)

6600 22/04/91

O

O

O

O •

CLEMIR DE FATIMA BORBA (30952)

9663 03/07/15

5

O

O

O

DARCY DA LUZ DE CASTRO (18145)

7361 13/03/12

8

4

O

14

893 08/08/08

2

1

O

O

1176 04/04/11

13

O

1

O

33 08/04/13

86

41

2

O

EZEQUIEL MARTINS (22669)

10155 12/03/99

3

O

1

O

FLAVIO ROBERTO MOREIRA ROGERIO (32177)

15997 26/09/17

4

O

O

O

940 13/02/96

4

2

O

O

1228 25/10/16

11

O

5

O

799 10/03/14

8

O

1

O

JOAO LUCAS CUNHA VICENTE (13172)

4763 28/02/11

6

2

1

O

JOAO VITOR DE ATAIDE NOBRE (3516)

972 21/08/12

25

2

51

O

JOHN ANGELO DA SILVA (3285)

904 01/02/00

3

O

O

O

1182 23/08/12

41

21

17

101

15540 04/10/91

2

O

O

O

729 17/08/00

28

9

4

O

10199 15/08/00

6

O

O

O

MARIA GABRIELA DA SILVA HOMENCZUK (38886) 26023 11/02/98

2

O

O

O

855 29/03/96

10

O

O

O

10064 13/02/19

6

O

1

O

6056 01/03/16

9

4

1

O

BRUNA LUIZA HAAKE (3500)
BRUNO DOS SANTOS ANTUNES (3685)
BRUNO SCHROEDER (30589)
CAMILA WALESKO (4265)
CARLOS DIEGO DORNELLES VALENCA FILHO

DULCINEIA ARANTES (3253)
ELIVELTON BRANCO CARNEIRO (3975)
EVERTON DA ROSA (146)

GISELE SAIURI CARDOZO (3373)
IONE DOS SANTOS GOMES (15574)
JAMES KELVIN SOUZA AZEVEDO (2961)

JONATAS DAVI CONTI FUMES (3993)
LEONARDO JOSE EVANGELISTA (31442)
LUCAS SALVADOR DA CUNHA (2727)
LUCIANO BAPTISTA DA SILVA (14116)

MATEUS HENRIQUE ALVES (3149)
MICHELE DA SILVA (22876)
MIRIAM OLIVEIRA DO AMARAL (16907)

Personalizados da PRECISA - (49)3322-8044

1

Relan5rio emitido em

09/01/21 às

O •

08:57:00

Seq. Dt. Início Dt. Fim
Família Prog.
Prog.

Cidadão ou Responsável (Cod.)
NEIDE ROSA FERREIRA (3397)

Atend.
Atend. Visitas Grupo SCFV

949 02/03/07

3

O

O

O

NEVAIL DE FATIMA GOMES DA SILVA (27105)

12940 15/09/06

1

1

O

O

PATRICIA REICHMANN PEREIRA (38847)

25992 26/02/19

1

O

O

O

72 20/08/96

12

3

O

O

25227 18/08/06

O

O

O

O •

RAFAEL COSTENARO FRANK (3652)

1048 14/03/97

36

1

74

94

ROSANE ALBUQUERQUE TONHOLI (7320)

2320 13/11/06

2

O

O

O

688 01/02/18

65

10

6

1

SANDRO DA SILVA (19232)

7993 31/03/89

5

1

O

O

SORAIA COCCHI LONGO (14637)

5327 12/06/93

6

2

2

O

TAINARA DURANTE FERNANDES (31973)

16054 02/04/19

3

O

1

O

TIAGO DE OLIVEIRA (31250)

15642 07/09/15

8

2

1

O

UZELI CHAFADO GONCALVES (35421)

18689 07/05/19

10

1

O

O

WESLEY VINICIUS MARQUETTI (25357)

11791 21/08/18

11

1

O

O

PRISCILA MATIAS PEREIRA (306)
PRISCILLA TELCK (38390)

SAMUEL DA SILVA (2587)

Registros Listados:

46

COM Acompanhamento: 42

91 %

SEM Acompanhamento:

4

9%

Famílias com este símbolo, significa que não tiveram no período acompanhamento. Entende-se por acompanhamento Atendimento Indivudual,
Visita, Atendimento em Grupo e presença em atividades do SCFV.

Personalizados da PRECISA - (49)3322-8044

2

Relarório emitido em

09/01/21 às

08:57:00

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola0epaebalne6riocámborlu,orabt
diretoriatapaebalnearlocamborie.orq.br
WWW.baltlearlOCambOriU.apaebraSil.Org

.br
Fone: (47) 3367-0836
(47) 3363-5105
Rua: 1926, n° 1260- Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

PLANO DE TRABALHO
(Anexo do 30 Termo aditivo ao Termo de Colaboração 003/2018 — FMAS)
1 — PROPONENTE — OSC.
1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos
1.2- CNPJ: 76 698.380/0001-41
Excepcionais de Balneário Camboriú - APAE.

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua 1926, n° 1260— Centro - CEP: 88.330.478
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú

1.5- U.F: SC

1.6- DATA DE

CONSTITUIÇA

O:

14/11/1984

1.7- DDD/TELEFONE: 3367-0636
1.8- E-MAIL:
escola@apaebaineariocamboriu.org.br

1.9- SITE:
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):

1.11- CPF: 418.432.749-49

Margid Rinnert Buckstegge

1.12- C.I./ÓRGÃO EXP.: 307.074/SSP
1.13- ENDEREÇO (Presidente da OSC): Rua 2450, n° 300 — Centro

1.14- CIDADE: Balneário Camboriú

1.15U.F:
SC

1.16- CEP:
88330-407

1.17- DDD/TELEFONE: (47) 99618-5848
1.18-E-MAIL: margidkleine@hotmail.com
1.19- SITE:

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.
2.1 - TÍTULO DO OBJETO:
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E
GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E SUAS
FAMÍLIAS.

2.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Início: 01/01/2021
Término: 31/12/2021

2.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Programa de atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos
para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.

2.4 - Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados
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 famílias,
com renda per capita de até 1/2
salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decret
6.135 de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do
governo federal.

Realidade Local: De acordo com exposto no Termo de referência Anexo X,

a política de Assistência Social é
recente no município de Balneário Camboriú e os Centros de Referência de Assistência Social (ORAS) 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 busca a parceria com as Organizações da Sociedade Civil visando contribuir no

•

Desenvolvimento do Convívio Familiar, Grupai 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 famílias, desenvolvendo ações que promovam o acesso aos direitos, benefícios e programas de
transferência de renda e as políticas setoriais, bem como, buscar formas de prevenir situações de violação de
direitos e exclusão social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;

•

Realizar grupos com usuário (as) com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas
famílias;

•

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

•

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro,
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter:
OBS: As atividades ou Programas a serem executadas pela OSC citadas no termo de Referência estão
distribuídos entre as metas e produtos abaixo.
METAS

PRODUTO/SERVIÇO
(POR 11 MESES)

1. Prestar atendimento familiar e • Prestar em médial 50 atendimentos
ou/ individual a 30 usuários com
mensais2 e 450 anuais pelo Serviço
deficiência intelectual associada
Social;
ou não a outras deficiências, • Prestar em média 65 atendimentos
realizando encaminhamentos na
mensais e 600 anuais pela
rede de serviços;
Psicologia;
• Realizar reuniões psicossociais (online ou presencial) com usuários e
familiares conforme demanda;
• Realizar atendimentos familiares
pelo serviço social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação inicial
conforme demanda;
• Realizar 04 visitas domiciliares no
mês;
• Realizar 2 reuniões intersetoriais no
ano conforme demanda da rede e
dos usuários3;

RESULTADO
• 1050
atendimentos
individuais, familiares e/ou
reuniões
socioassistenciais
realizados no ano;
• 40 visitas domiciliares no ano;
• 30
usuários(as)
sendo
acompanhados e tendo
garantidos
direitos
que
otimizem
o
seu
desenvolvimento e qualidade
de vida;
• Famílias e usuários tendo
seus direitos assistidos em
suas necessidades.
• Promover a oportunidade de
acesso ao mercado de
trabalho à pessoa com
deficiência.

A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2021 a meta será considerada em seu valor total.
2
Atendimentos mensais: leia-se atendimentos individuais, contatos telefônicos, encaminhamentos, relatórios sociais.
3
Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.

• Realizar 30 estudos de caso dos • Promover a inclusão digital;
usuários inseridos no serviço (on- • Assegurar
atendimentos
line ou presencial);
seguros seguindo todas as
• Realizar 02 reuniões de equipe
regras sanitárias;
interdisciplinar no mês (on-line ou
presencial);
2. Realizar
grupos
com • Realizar em média 4 grupos
usuário(as)
com
deficiência
mensais e 35 anuais com usuários
intelectual associada ou não a
da instituição (on-line ou presencial);
outras
deficiências
e
suas
famílias;

• 30 grupos de usuários anuais;
• Promover a discussão dos
direitos da pessoa com
deficiência;
• Buscar
a
garantia
e
efetividade dos direitos da
pessoa com deficiência;
• 75% da participação das/os
usuários nas oficinas no ano;
• Promover
a inclusão e
participação dos usuários nas
instâncias de controle social;
• Sensibilizar as famílias quanto
a capacidade e potencialidade
dos usuários, principalmente
os que têm potencial para o
mercado de trabalho ou para
atividades laborativas;
• 75% de participação das
famílias e usuários nos grupos
ofertados no ano;
• Promover a inclusão digital;
• Assegurar
atendimentos
seguros seguindo todas as
regras sanitárias;

3. Realizar acompanhamento dos • Realizar o atendimento (on-line ou
• Capacitar
as
empresas
usuários com deficiência intelectual
presencial) a empresas pelo serviço
contratantes
com
temas
associada ou não a outras
social e a psicologia, conforme
relacionados a inclusão e
deficiências que estão em processo
demanda;
acessibilidade da pessoa com
de inserção no mercado de • Acompanhar
os
usuários
em
deficiência;
trabalho, através de reuniões,
entrevistas e reuniões conforme • Promover a oportunidade de
sensibilizações,
demanda;
acesso ao mercado de
encaminhamentos e suporte às
trabalho à pessoa com
empresas contratantes e parceiras;
deficiência;
4. Realizar ações de informação, • Realizar 10 ações (on-line
ou •
comunicação e defesa de
presencial) anuais relacionado a
direitos relacionados a pessoa
defesa e garantia de direitos da
com deficiência;
pessoa com deficiência;
•

Sensibilizar a comunidade
sobre
a
questão
da
deficiência;
Trabalhar aspectos da de
prevenção de deficiências,
buscando a efetividade das
políticas sociais;
• 100% da participação;

Metodologia:
Cabe ressaltar antes de descrevermos a metodologia referente a cada meta traçada sobre o contexto em
que se dará o trabalho em 2021 devido a Pandemia de Corona vírus (SARSC0V-2). Neste sentido
CONSIDERANDO pandemia do Corona vírus (SARSCoV-2) e a evolução do quadro de casos de infecção no
Brasil; As orientações da Organização Mundial da Saúde — OMS, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia
e do Ministério da Educação; O Decreto Estadual N° 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de
•

làf

emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas vireis, para
ins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como sua prorrogação.
C
Decreto Estadual N° 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus e estabelece outra;
providências. A Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, de 2020, para
stabelecer novas regras de combate ao contágio pelo Corona vírus (COVID-19) no âmbito da Fundação
Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional Especializado nas Instituições
Parceiras, e estabelece outras providências; O Decreto Municipal N° 9.831, de 18 de março de 2020 que dispõe
sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internaciona
•ecorrente do Corona vírus (COVID-19) e dá outras providências. A Lei 13.019 que estabelece o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou err
acordos de cooperação; O Plano de Contingência Estadual para retorno das atividades de atendimento nas
instituições do Estado de Santa Catarina.
A APAE buscando atender as resoluções acima citadas, e a conjuntura atual, visando a manutenção do
suporte aos seus usuários, organiza a sua metodologia de atendimento através de execução mista, ou seja: de forma
•resencial (respeitando o Plano de Contingência Estadual) e de forma
remota através de teleatendimento.
Cada programa terá sua metodologia de teleatendimento bem como seguirá as normativas organizadas para
prestação de contas.
Cabe ressaltar que buscaremos manter em média 50% dos atendimentos de forma presencial e 50% de
forma em teleatendimento res eitando o Plano de Contin ência.
No caso dos atendimentos presenciais, estes serão executados em sala de atendimento na APAE,
respeitando o Plano de Contingência e normas sanitárias.
Para o teleatendimento, as ações acontecerão da seguinte forma:
As atividades serão encaminhadas através de aplicativos de celular (VVhats App, Facebook, Instagram, etc);
A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo chamadas, áudios
podcast, ligações telefônicas.
As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente pela plataforma on-line Google Meet;
As reuniões intersetoriais serão realizadas pela plataforma on-line Google Meet;
META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada
ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços
Conforme exposto acima o atendimento familiar e/ou individual aos usuários com deficiência intelectual
ocorrem através de diversas ações. Assim dividem-se entre, atendimentos individuais para acolhimento de
demandas e encaminhamentos, reuniões psicossociais com familiares e usuários(as) com objetivo de conhecer os
contextos e/ou buscar junto ao núcleo familiar possibilidades para superação de demandas que se apresentem,
contatos telefônicos para articulação com a rede de serviços, atendimento familiar para demandas emergenciais,
reuniões intersetoriais buscando articular junto a rede possibilidades de intervenção nos casos de demandas de
difícil superação e visitas domiciliares utilizadas enquanto instrumento de intervenção com objetivo de
compreender melhor os contextos visando a melhora das condições de vida da pessoa com deficiência.
Os atendimentos individuais seguirão uma agenda semanal feita pela profissional, com algumas exceções
as demandas emergenciais que surgem no cotidiano, buscando uma atuação mais focada na demanda individual
dos usuários e suas famílias. Já os atendimentos familiares estão voltados a demandas mais emergenciais ou
específicas.
As visitas domiciliares ocorrerão uma vez por semana, quando houver disponibilidade de veículo para tal
finalidade, considerando que a APAE possui somente um veículo de passeio para uso de todos na instituição.
As reuniões intersetoriais serão agendadas conforme demanda, nos dias disponíveis.
As reuniões de equipe interdisciplinar ocorrerão uma vez por semana, participam assistente social,
psicólogas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e coordenação.
Serão realizados estudos de caso dos usuários e usuárias inseridos no serviço, nestes estudos são
discutidas estratégias de atendimento, dificuldades e ganhos do acompanhamento.
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 vulnerabilidades dos usuários e suas famílias. De maneira geral o Serviço Social, por meio
da atuação interdisciplinar, desenvolve atividades sócio educativas, visando à 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 voltados para o desenvolvimento da
cidadania, sistemas de benefícios, dentre outros. O trabalho do assistente social na APAE vem também no sentido
da compreensão e fortalecimento das relações sociais e vínculos familiares, considerados de extrema imnnrtânnia

no processo terapêutico do usuário, como no contexto institucional ainda vem 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
coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no
âmbito social, buscando um olhar crítico da realidade social. De maneira geral, a Psicologia desenvolve 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
voltadas ao núcleo familiar ao quais os usuários então inseridos. O trabalho do psicólogo na APAE vem 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 vem contribuir com a
construção do trabalho interdisciplinar atuando junto à equipe multiprofissional.
META 2: Realizar grupos com usuário(as) com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências e suas famílias;
Os grupos/oficinas com usuários estão materializados no grupo: Papo de Trabalho
O grupo PAPO DE TRABALHO, ocorre semanalmente e tem como público alvo os usuários que estão no
programa Mundo do Trabalho da APAE. O grupo visa fortalecer os usuários e usuárias que possuem vontade e
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que para inserção há uma gama de elementos,
cognitivos e comportamentais que necessitam ser melhor aprofundados antes do ingresso desses sujeitos no
espaço laborativo.

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 reuniões,
sensibilizações, encaminhamentos e suporte às empresas contratantes e parceiras;
As pessoas com deficiência têm sofrido ao longo da história 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 indivíduo, bem como aumento da miséria,
preconceito e criminalidade para a sociedade em geral.
O problema do desemprego, de difícil solução para a população mundial, torna-se particularmente
preocupante quando relacionado ao usuário com deficiência já que esse enfrenta, além das dificuldades normais
de tal situação, complicadores peculiares advindos, principalmente, da falta de preparo, tanto da própria 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, visual, auditiva
ou múltipla, agrava-se na região do Vale do Itajaí, pois verifica-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 objetivos estatutários, vem 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 e/ou 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 familiares e empresas, respeitando o dia para tal finalidade.
META 4: Realizar ações de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência
A APAE anualmente executa diversas atividades e eventos que envolvem a comunidade local e regional,
buscando dar visibilidade a causa da deficiência bem como atuar na prevenção destas.
Desta forma, ocorrerão no decorrer do ano ações voltadas à informação, comunicação e defesa de direitos
da Pessoa com deficiência, estas ações poderão ser executadas através de: panfletagens feitas pelos usuários nos
sinaleiros e nas ruas, ações da Semana nacional da Pessoa com Deficiência, apresentações culturais que
envolvam temas de defesa e garantia de direitos, ações de comunicação em Conselhos de Direitos, Palestras em
escolas ou Universidades, participações em congressos relacionados a pessoas com deficiência, ações em
parceria com governo 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:
3.1 - META

3.2 - ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

3.3- INDICADOR FÍSICO
UNIDADE

1 QUANTIDADE

3.4- DURAÇÃO
INÍCIO

I TÉRMINO

META 1: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou
não a outras deficiências;
ETAPA 1
Manter a contratação dos
CARGA
02 profissionais de 28
01/02/2021 31/12/2021
profissionais que já atuam
HORÁRIA
horas semanais + 01
no Programa: 01 psicóloga
PROFISSIONAL profissional de 20 horas
(28h) e 01 assistente social
semanais, com seus
(28h) e 01 psicóloga (20h)
encargos sociais
mais encargos sociais, 13°
salário e férias;
ETAPA 2

APAE / Balneário Camboriú
Prestar atendimentos de
serviço social;
APAE / Balneário Camboriú

ETAPA 3

Prestar atendimentos
psicologia;

de

APAE / Balneário Camboriú
ETAPA 4

Realizar reuniões
psicossociais com usuários
e familiares;
APAE / Balneário Camboriú

ATENDIMENTO

Prestar em média 50 01/02/2021 31/12/2021
atendimentos
mensais
(on-line ou presencial) e
450 anuais pelo Serviço
Social;
ATENDIMENTO Prestar em média 65 01/02/2021 31/12/2021
atendimentos
mensais
(on-line ou presencial) e
600
anuais
pela
Psicologia;
REUNIÃO
Realizar
reuniões 01/02/2021 31/12/2021
psicossociais (on-line ou
presencial) com usuários
e familiares no mês
conforme demanda;

ETAPA 5

Realizar
familiares
social ou
pedagogia;

atendimentos
pelo
serviço
psicologia ou

ATENDIMENTO

ETAPA 6

Realizar visitas domiciliares
aos usuários;

ATENDIMENTO

Residência do Usuário /
Balneário Camboriú
Realizar reuniões (on-line
ou presencial) de equipe e
reuniões intersetoriais.

REUNIÃO

Realizar 2 reuniões no
ano (on-line ou
presencial);

01/02/2021 31/12/2021

ESTUDOS DE
CASO

Realizar 30 estudos no
ano (on-line ou
presencial);

01/02/2021 31/12/2021

ETAPA 7

ETAPA 8

APAE / Balneário Camboriú
Realizar estudos de caso
em equipe, referente aos
usuários
inseridos
no
serviço
(on-line
ou
presencial);

Realizar
atendimentos 01/02/2021 31/12/2021
familiares pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação
inicial
conforme
demanda;
35 visitas domiciliares no 01/02/2021 31/12/2021
ano;

ETAPA 9

Realizar 02 reuniões
equipe interdisciplinar
mês

de
no

REUNIÃO

Realizar 2 reuniões
mensais (on-line ou
presencial);

META 2: Realizar oficinas com: usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências
e suas famílias;
ETAPA 1

ETAPA 2

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;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar
grupos
com
usuários;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

GRUPO

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

01/02/2021 31/12/2021

Em média 4 oficinas 01/02/2021 31/12/2021
mensais e 35 anuais (online ou presencial);

APAE / Balneário Camboriú
META 3: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras
deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
ETAPA 1

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;
APAE / Balneário Camboriú
Realizar o atendimento a
empresas pelo serviço
social e a psicologia;

CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAL

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

ATENDIMENTO

Conforme demanda; (on- 01/02/2021 31/12/2021
line ou presencial);

PALESTRA

Conforme demanda; (on- 01/02/2021 31/12/2021
line ou presencial);

01/02/2021 31/12/2021

APAE / Balneário Camboriú

Acompanhar os usuários
em entrevistas e reuniões
conforme demanda;

APAE / Balneário Camboriú
META 4: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados a pessoa com
deficiência;
ETAPA 1

Realizar ações de
prevenção, defesa e
garantia de direitos
relacionados à pessoa com
deficiência

AÇÃO

10 ações anuais; (on-line 01/02/2021 31/12/2021
ou presencial);

APAE / Balneário Camboriú
4- INDICADORES
Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da
realidade local:
- Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinatura, confirmando a participação nas atividades
realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções) quando o atendimento for presencial,

- Relação de fotos e vídeos, quando ao atendimento for executado de maneira remota,
excetuando-se os
encaminhamentos que serão assinados pelo profissional responsável;
- Relatório de execução de atividades/ metas realizadas mensal, quantitativos dos profissionais e/ou atividades (com
datas, ações e usuários).

Além da apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mínimo os seguintes itens:
- 80% do cumprimento das metas/etapas descritas no respectivo plano;
- 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03
salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias 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 período)
5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
5.1-CONCEDENTE REP
,
METAS 1,2, 3 E 4
JAN
FEV
MAR
Sem repasse R$ 10.866,25 R$ 10.866,25
Exercício 2020

ABR
R$ 10.866,25

MAIO
R$ 10.866,25

JUN
R$ 10.866,25

R$ 10.866,25

R$ 15.036,63

R$ 25.167,12

METAS 1 2, 3 E 4

JUL
R$ 10.866,25 R$ 10.866,25 R$ 10.866,25
Exercício 2020

5.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 138.000,00
5.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social; Unidade
Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social Função: 8 - 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 Civil - FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00 —
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.
7— DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
7.1 — NOME COMPLETO

7.2 — CPF

Carla Abs da Cruz Pretto
(contrapartida OSC)
Jerusa Bastos Linhares
Pinheiro
(contrapartida
OSC)
Vanessa Fiorini
Ana Luiza Jorge
Jaccomini (contrapartida
OSC)
Noemi Nazari
(contrapartida OSC)
Eliana Faria
(contrapartida OSC)
Angela Maria de Camargo
dos Santos (contrapartida
OSC)
Equipe paga pelo projeto

019.916.619-11

7.3 — ENDEREÇO
Rua: 1.101, n° 431 — Edifício:
MARTIN Fierro — Apto: 404.
Centro — Balneário Camboriú —
SC
Rua: João Nestor Simas, n°60.
Lídia Duarte — Camboriú — SC

7.4 — PROGRAMA /
META! FUNÇÃO
PSAPCD / Responsável
Técnica / METAS 1,2,3 E
4
PSAPCD / Contratação e
Prestação de Contas /
METAS 1,2,3 E 4
PSAPCD / Coordenação
de Projetos / METAS 1,2,3
E4
PSAPCD / Secretária /
METAS 1,2,3 E 4

009.254.999-35

Rua Guarapuava, 1245
Caiobá — Matinhos -PR

015.555.368-24

Rua Miguel Matte, n° 834 —
Apto 402 — Bloco F — Pioneiros
— Balneário Camboriú/SC
Rua: 3.146, n° 70 — Ato: 402. PSAPCD / Secretária /
Centro — Balneário Camboriú — METAS 1,2,3 E 4
SC
Rua Santa Terezinha, n° 223 — PSAPCD / Coordenação!
Perequê — Porto Belo/SC
METAS 1,2,3 E 4
Rua Prefeito José Cesário PSAPCD / Coordenação /
Pereira, n° 159 — Centro — METAS 1,2,3 E 4
Camboriú/SC

854.087.869-00
089.819.748-10
859.690.449-20

—

Carla Patrícia A. Muniz
(Equipe
paga
pelo
projeto)
Gerusa Lunardi

018.185.851-70
002.015.840-85

Cátia Bibiano
8-. PREVISÃO nF nFRPPCA C

=

Rua: São Carlos Seara, 494 Apto 101 - Vila Operária - Itajaí
- SC
Rua Jorge Tzachel, 114— Apto
303 — Bairro Fazenda — Itajai —
SC

Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura
de Balneário Camboriú

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

ocr=i-rA
e
__...._

8.1-Receitas Previstas

PSAPCD / Psicóloga /
METAS 1,2,3 E 4

8.2-UNIDADE 8.3 - Valor Unitário 8.4 - TOTAL
Monetária
01 parcela de
R$ 138.000,00
R$ 15.036,63
09 parcelas de
R$ 10.866,25
01 parcela de
R$ 25.167,12

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 138.000,00
8.5-Despesas Previstas

8.6-UNIDADE 8.7-VALOR
UNITÁRIO

8.8-TOTAL

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

Monetária

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

Monetária

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

Monetária

Encargos Sociais das equipes contratadas nas metas
1,2, 3 e 4

Monetária

Gastos Administrativos

Monetária

TOTAL DE DESPESAS CONCEDENTE

09 parcelas de
R$ 2.758,92
1 parcela de
R$ 4.191,21
1 parcela de
R$ 7.693,12
09 parcelas de
R$ 2.773,27
1 parcela de
R$ 4.205,56
1 parcela de
R$ 7.721,69
09 parcelas de
R$ 1.992,38
1 parcela de
R$ 2.989,26
1 parcela de
R$ 5.483.83
9 parcelas de
R$ 1.574,43
1 parcela de
R$ 1.883,35
1 parcela de
R$ 2.501,20
10 parcelas de
R$ 1.767,25
1 parcela de
R$ 1.767,28

R$ 36.714,61

R$ 36.866,68

R$ 26.404,51

R$ 18.554,42

R$ 19.439,78

R$ 138.000,00

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 138.000,00

9-OBSERVAÇÕES GERAIS
n

De acordo com as orientações do Gestor de Parcerias, como se trata de uma prorrogação, o presente Plano firma
o início de sua vigência em 02/01/2
021, ocorre que a APAE no mês de janeiro faz recesso coletivo dos
profissionais devido a sua contratação ser através de CLT. Diante disso, considerando que não haverá ônus,
financeiro ao Fundo de Assistência Social, pois não fará repasse financeiro no mês de janeiro e por sua vez das
atividades e quantidades propostas pelo Gestor, para cumprimento de metas a vigência inicia em 01/02/2021
finalizando em 31/12/2021.
Ainda de acordo com o contexto de Pandemia Mundial de Corona vírus a APAE reestruturou as metas e etapas de
atendimento bem como seus quantitativos, observando o bom senso e mantendo a mesma média de
atendimentos que já estavam sendo prestados (acima neste caso) e mantendo o mesmo valor financeiro aprovado
inicialmente.
10— DECLARAÇÃO
Na
qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
• Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do
Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações 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 vedações
dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
• A organização não tem dívidas 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 vedações
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 à 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 às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
GA associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de
convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 de outubro de 2020.

'Assinatura (;do Representante OSC
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TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS n° 003/2018

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO
CAMBORICI POR INTERMÉDIO DO FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE — FMAS E A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - APAE

O Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ n°
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, neste ato representada or Anna Christina Barichello, Secretária
de Desenvolvimento e Inclusão Social,
04 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ APAE, inscrita no CNPJ sob n°
76.698.380/0001-41, com sede na Rua: 1926,n° 1260, Centro, CEP 88330-478, Balneário
Camboriú, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela
presidente MARGID RINNERT BUCKSTEGGE, CPFM111~49, domiciliado à Rua 2.450, n°
300. Centro, nesta, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, 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 ao termo de colaboração n° 012/2019, e mediante as
cláusulas e condições seguintes.
E, por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer jurídico pelo
interesse administrativo, constante dos autos, amparadas pelo art. 57, da lei n° 13.019/2014,
combinado art. 65 inciso I alínea "b" - da lei Federal n° 8666/93, as partes signatárias e seus
representantes legais, assinam e fazem, ainda, acordar o que segue:
I. DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Fica acrescido 11 (onze) meses conforme plano de trabalho
apensado ao processo.
II. DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da parceria R$ 138.000,00
(Cento e trinta e oito mil reais), alterando o Item 5.1 do Plano de Trabalho apensada ao contrato
originário (Termo de Colaboração FMAS 003/2018), conforme tabela de repasses abaixo:
5 1 • CONCEDENTE (REPASSE)
i
I ANO

i JANEIRO
R$

2021

,...1y1.1710

Pág. 1 2

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

R$
10.866,25

R$
10.866,25

R$
10.866.25

R$
10.866,25

R$
10.866.25

AGOSTO

1SETEMBRO OUTUBRO ; NOVEMBR

-,

DEZEMBRO

R$
15.036,63

R$
25.167,12

r

R$
10.866,25
:TOTAL_

FEVEREIRO

R$
10.866,25

R$
10.866 25

R
IC 8f5;5

R$
138.000,00

-
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III • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os créditos orçamentários necessários ao custeio de
despesas relativas ao presente Termo Aditivo são provenientes da funcional programática abaixo
discriminada, alterando o subitem 9.1 do instrumento original (Termo de Colaboração FMAS
003/2018):
9.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Termo
serão provenientes da funcional programática:
Órgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - 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 Civil FMAS
Fonte de Recurso: 100000- Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA: 121 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
IV - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

Balneário -mbériu, 1 de Dezembro de 2020.

ADMINfiSTRAÇÃ PUBLICA MUNICIPAL
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

escola(&apaebalneariocamborlu.org.br
diretoriaapaebalneariocamboriu.oro.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n" 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO DE 2021
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:
Neste mês foram atendidos / referenciados, com perfil de cadastro único e/ou beneficiários do BPC na
assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 98 usuários com idade entre O e 70
anos. Cabe ressaltar que o foco dos atendimentos referidos neste plano de trabalho são usuários acima
de 15 anos.
Ainda se faz necessário expor o ano de 2021 inicia de forma atípica devido a Pandemia Mundial de Covid
19, desta forma a APAE buscou readequar sua metodologia de atendimentos e de registros dos mesmos.
A proposta de nova metodologia e prestação de contas enquanto durarem as restrições sanitárias, foi
encaminhada ao Gestora do Plano para avaliação e segue ao final do relatório.
Ainda cabe salientar que a APAE de acordo com Plano Estadual de Contingência elabora seu Plano de
Contingenciamento pata Retorno aos Atendimento — PCRA. Anexo a este segue relatório mensal e Plano
para conhecimento;
Numero de vagas contratadas pelo FMAS: 30 usuárias(os);
Total de atendidos no serviço socioassistencial: 140 usuárias(os)
Dados situacionais do mês de fevereiro:
Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 224
Número de usuários beneficiários de BPC: 67
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 07
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 65
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 15
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 48
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 02
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de
intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias.
de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135
de 20 de junho de 2007 que define os parâmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais
do governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
Dados qualitativos
encontradas
Etapa/Atividade prevista
atendimentos
s previstos
alcançados
realizados
mês
Prestar em médial 50
50
1172
Com o retorno das atividades na APAE de
atendimentos
mensais,
Balneário Camboriú no mês de fevereiro de 2021
450 anuais pelo Serviço
e com a continuidade da pandemia houve a
Social.
necessidade de mais uma vez fazer novas
adaptações na forma de atendimento dos usuários
e usuárias e seus familiares.
A APAE precisou formalizar o Plano de
Contingência para ter liberação e aprovação para
realizar as atividades de forma híbrida, ou seja,
realizar trabalho presencial ( com número de
usuários
reduzido
nas
dependências
da
instituição) e remota para os usuários que não
estarão na forma presencial como já vinha
acontecendo durante todo o ano de 2020.
Por este motivo (pandemia) estamos ainda
realizando nosso trabalho, atendendo as famílias
de forma on-line através de contato telefônico
direto, contato por mensagens de whatsapp, áudio
e vídeo chamadas, pois, a ferramenta de
comunicação whatsapp foi escolhida como canal
de comunicação direto entre e equipe técnica e
familiares.
No que diz respeito ao trabalho do Serviço Social
até o momento em relação ao trabalho remoto
pode-se considerar que está sendo bastante
satisfatório, pois, a grande maioria das famílias
contatadas
estão
respondendo,
estão
participativas e atendendo as solicitações quando
precisamos de alguma contrapartida da família
para dar continuidade no nosso trabalho, por
exemplo: buscar auxilio para atendimento na rede
de apoio com encaminhamentos realizados pela
equipe, manter cadastro atualizado no SUS,
providenciar documentação quando solicitado,
etc...
Já no trabalho presencial como reuniões
psicossociais, reuniões intersetoriais, visitas
domiciliares, avaliações de entrada de novos
usuários e atendimento individual de familiar ou
usuários, está acontecendo com todos os
cuidados de distanciamento, higiene e materiais
de EPI's fornecidos pela instituição.
Prestar em média 65
65
1103
Neste mês iniciamos os atendimentos de forma
atendimentos
mensais,
híbrida, ou seja, uma parte em forma presencial e
600
anuais
pela
outra em forma remota.
Psicologia;
Os atendimento on-line foram realizados através
de teleatendimentos utilizando o aplicativo
"Whatsapp", por mensagens, áudios, ligações e
1 A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2019 a meta será considerada em seu valor total.
2 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades do Serviço Social, sendo a soma das colunas com as siglas CT+REL+Al+ENC;
3 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia, sendo a soma das colunas com as siglas CT+REL+Al+ENC;
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vídeo chamadas,
Foram realizados atendimentos de forma
presencial com familiares e usuários respeitando o
Plano de Contingência e todas as normas de
segurança para enfrentamento da COVID.
Vale ressaltar que os usuários e usuárias que
retornaram de forma presencial estavam
animados e empenhados para desenvolvermos as
atividades propostas para o ano de 2021, já os
demais que estão sendo atendidos no formato online já se adaptaram com o formato, apesar da
saudade e desejo de retorno presencial, os
familiares decidiram por tal formato visando
segurança a saúde de seus filhos, ambos os
usuários que são atendimentos no (on-line e
presencial), estaremos construindo juntos um
perfil profissional "Currículo".
Realizadas reuniões psicossociais de acordo com
a demanda do acompanhamento.

Conf.
demanda

024

Conf.
demanda

015

Realizar
04
visitas
domiciliares no mês

04

036

Realizar
02
reuniões
intersetoriais no ano ou

02
no ano;

028

Realizadas reuniões com Câmara de Vereadora e
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão social.
Estas reuniões aconteceram de forma presencial,
respeitando todos os protocolos de segurança;

Realizar 30 estudos de
caso
dos
usuários
inseridos no serviço (online ou presencial);

30 anuais

02

Realizar 02 reuniões de

02

019

Os estudos de caso são realizados durante as
reuniões técnicas com intuito de discutir
estratégias para melhoria no atendimento das
demandas apresentadas no processo de
acompanhamento.
As reuniões de equipe são um importante

conforme demanda
rede e dos usuários7;

da

Este atendimento é realizado pelo Serviço Social,
Pedagogia e Psicologia. Neste processo são
levantados junto aos novos usuários e familiares
todo o histórico de acompanhamento, dados civis,
de saúde, realizado levantamento de demandas
por benefícios socioassistenciais, dentre outros
aspectos.
As visitas domiciliares estão acontecendo nos
casos de maior vulnerabilidade para
acompanhamento.
Ressalta-se que as profissionais seguem todas as
normas de segurança sanitárias para este
procedimento.

4

Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Psicossocial;

5 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla AV —
Avaliação Inicial.
6 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla VD — Visita
domiciliar.
7 Lembrando que a red e intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser recíproca.
g Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Intersetorial ou com demais Instituições;
9 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Equipe
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instrumento para que os atendimentos aconteçam
de forma a garantir que os usuários e usuárias
sejam atendidos em suas necessidades e
vulnerabilidades. Neste sentido as abordagens
das profissões/especialidades podem somar-se
com intuito de assegurar uma intervenção
interdisciplinar capaz de responder a demandas
individuais e coletivas das usuárias e usuários e
suas
famílias.
As
equipes
dos(as)
trabalhadores(as) no âmbito da política de
Assistência Social, os(as) profissionais podem
contribuir para criar ações coletivas de
enfrentamento a essas situações.

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências e suas famílias;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
encontradas
Dados
qualitativos
Etapa/Atividade prevista
atendimentos
s previstos
alcançados
realizados
mês
Realizar em média 4
04
0210
Realizado Grupo Papo de Trabalho, relatório
oficinas mensais e 35
qualitativo anexo a este;
anuais com usuários da
Devido a necessidade de distanciamento social em
instituição;
decorrência
da
COVID-19,
que
estamos
vivenciando desde meados de Março/2020,
entramos o ano de 2021 ainda em um novo
formato, o sistema híbrido (atendimento on-line e
presenciais) e iniciamos na segunda semana do
ano com duas turmas IPT I (manhã) e IPT II (tarde)
no presencial. Os atendimentos presenciais
ocorrerão através de grupo terapêutico "Papo de
Trabalho", sendo realizados dois grupos, sempre
respeitando as regras sanitárias e normativas do
plano de contingência estabelecidos pela APAE de
Balneário Camboriú.
Meta/Objetivo específico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não
a outras deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;
N° de
N° de
Dificuldades
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
atendimento atendimentos
encontradas
alcançados
s previstos
realizados
Realizar o atendimento a
Conf.
0111
Reunião Câmara de Vereadores sobre vagas de
empresas pelo serviço
demanda
mercado de trabalho;
social e a psicologia;
Os usuários que já estão incluídos no mercado de
trabalho que totalizam 08 (oito), 04 (quatro) estão
Acompanhar os usuários
Conf.
00
trabalhando com todas as medidas de segurança
em entrevistas e reuniões
demanda
para
prevenção da COVID-19 e 04 (quatro) estão
conforme demanda;
com contrato suspenso sem previsão de retorno,
devido a política de cada empresa. O
acompanhamento nas empresas e suporte estão
ocorrendo presencialmente e sendo realizada uma
visita por dia e de maneira eficaz sem maiores
prejuízos tanto para empresa, família e aluno.
IO Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla GR —
Grupo;
I I Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reunião, e que
constem no descritivo Sensibilização para mercado de trabalho;

Relatório de Atividades referente ao mês de fevereiro de 2021 — APAE de BC
4

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

APAE

eAcola@apaebalneariocamboriu.orq.br
diretoriaCWapaebalneariocambor~br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, ri° 1260— Centro - Balneário Camboriú — SC - CEP: 88330-478

Equipe tem participado de palestras e reuniões
que embasam a temática mercado de trabalho e
inclusão da pessoa com deficiências afins de
estarmos atualizadas em relação a leis atuais
vigentes diante do novo cenário que estamos
vivenciando.

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados à
pessoa com deficiência;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
Dados qualitativos
encontradas
Etapa/Atividade prevista
atendimentos
s previstos
alcançados
realizados
mês
10 anuais
01
Realizada Reunião para divulgação do Plancon —
Realizar 10 ações de
Plano de contingência que rege os atendimentos
prevenção, defesa e garantia
durante
o período de pandemia. Realizadas Lives
de direitos relacionados à
pelo Facebook e Intagram.
pessoa com deficiência;

4. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:
Sem alterações.

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
No mês de fevereiro foi realizado o planejamento anual das ações de habilitação e reabilitação juntamente
com os profissionais, familiares e usuários, este momento foi bastante proveitoso pois colocou em
movimento essa participação ativa dos familiares no processo de acompanhamento.
Cabe ressaltar que a APAE precisou formalizar o Plano de Contingência para ter liberação e aprovação
para realizar as atividades de forma híbrida, ou seja, realizar trabalho presencial ( com número de alunos
reduzido nas dependências da instituição) e remota para os alunos que não estarão na forma presencial
como já vinha acontecendo durante todo o ano de 2020.
Foram realizadas 2 reuniões de equipe técnica.
Neste ano uma das profissionais de psicologia entrou nova no programa e segue em treinamento e
reconhecimento dos usuários e usuárias;

Balneário Camboriú (SC), 10 de março de 2021.

pregid.
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NOVA METODOLOGIA12 DO TRABALHO HíBRIDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSIDERANDO a continuidade da pandemia do Corona vírus (SARSC0V-2) e a evolução do quadro de
casos de infecção no Brasil;
CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde — OMS, do Ministério da Saúde, do
Ministério da Economia e do Ministério da Educação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de
emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como
sua prorrogação.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus e estabelece outras providências.
CONSIDERANDO a Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, de
2020, para estabelecer novas regras de combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional
Especializado nas Instituições Parceiras, e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 9.831, de 18 de março de 2020 que dispõe sobre as novas
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
CONSIDERANDO o e Plano Estadual e Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e
Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis
de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Lei 13.019 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação
CONSIDERANDO o Plano de Contingenciamento para o Retorno dos Atendimentos da APAE de
Balneário Camboriú PCRA — APAE de fevereiro de 2021 que organiza os atendimentos e normas de
segurança durante a pandemia;

A APAE buscando atender as resoluções acima citadas, visando a manutenção do suporte aos seus
usuários, organiza a metodologia de trabalho híbrido, em formato presencial e remoto/ teleatendimento e
por sua vez a prestação de contas das atividades prestadas.
Cada programa terá sua metodologia de tele trabalho bem como seguirá as normativas organizadas para
prestação de contas.

1. METODOLOGIA DOS ATENDIMENTOS HÍBRIDOS

12

Devido a pandemia mundial do COVID19
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- Plano de Trabalho executado através do Termo de Parceria firmado com o Fundo Municipal de
Assistência Social.
Objeto: Programa de atendimento 7ocioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.

1.1 ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

•

•
•
•
•

•
•

Os atendimentos presenciais (quando possível, de acordo com a taxa de infecção local) serão
realizados de forma semanal ou quinzenal, aos usuários/as que os familiares consentiram13 o
atendimento, respeitando o PCRA — APAE que pactua os atendimentos presenciais à 50%
das crianças cadastradas no programa;
Os atendimentos on-line / teleatendimentos serão realizados através de aplicativos de celular
(Whats App, Facebook, Instagram, etc) quando o atendimento for remoto;
A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo
chamadas, áudios podcast, ligações telefônicas.
As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente seja on-line pela plataforma on-line
Google Meet link criado a cada reunião, ou de forma presencial quando possível;
A equipe organizou as atividades on-line da seguinte forma: cada uma das especialidades
(psicologia, pedagogia e serviço social), entra e contato individualmente com os usuários
cadastrados para atendimento da especialidade conforme horário agendado ou demanda
espontânea e realiza o atendimento através de vídeo ligação, chamada de áudio ou envio de
atividades, materiais informativos, etc.
Os grupos que se darão na modalidade on-line, serão atendidos através de vídeo chamadas;
As ações de defesa e garantia de direitos serão executadas através de plataformas do
Youtube, Facebook, Instagram;

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS (HÍBRIDA) DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS
2.1 ATENDIMENTOS CLINICOS E SOCIOASSISTENCIAIS
(Assistente Social, Psicólogas, Fisioterapeutas e Fonoaudióloga)
- Os atendimentos realizados de forma presencial, devem ser registrados da seguinte forma:
- Os atendimentos de cada especialidade deverão ser lançados na evolução do usuário/a semanalmente;
- Deve-se coletar assinatura no livro de atendimentos do programa;
- Os atendimentos realizados ONLINE através do envio de atividades pelo celular ou outro meio
digital, devem ser registrados da seguinte forma:
Cada usuário atendido terá no mínimo (02) dois atendimentos de cada especialidade lançados no PTI
semanalmente.
Ou seja, nos PTI'S devem lançar em dois dias separados:
•
Um atendimento de planejamento e elaboração do material que será enviado ao usuário.
Lançando assim uma Presença no campo de frequência. e;
•
Um atendimento de envio da atividade e retorno dos familiares.
OBS: Se houver retorno da família, deve-se se lançar Presença no campo de frequência. Porém,
caso os familiares não respondam a atividade proposta, deve-se lançar Falta no campo de
frequência.

13 A APAE de acordo com as normativas sanitárias, realizou pesquisa junto a todas as famílias sobre a
disponibilidade para retorno aos atendimentos presenciais, as famílias poderiam escolher entre formato
híbrido, presencial e on-line;
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No caso do Serviço Social, todos os vídeos de orientação às famílias contam como um atendimento.
Encaminhamentos, referências, também contam e devem ser evoluídos no PTI.
- Os atendimentos realizados ONLINE através de vídeo ligação / chamada de áudio, pelo celular ou
outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:
- Cada usuário atendido através de vídeo chamada ou chamada de áudio, terá lançado um atendimento
de cada especialidade na evolução semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida.
- Deve-se tirar fotos/prints da tela do celular ou computador no momento do atendimento e salvar na pasta
do servidor do programa;
- Prestação de contas dos profissionais:
•
Semanalmente os profissionais passarão à coordenação o quantitativo de suas atividades.
•
Este quantitativo deve ser preenchido no computador dentro do Servidor para que fique
registrado. Para isto, foi criado dentro da pasta do SAESP no servidor, uma pasta nominada de
PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19 cada profissional já possui sua tabela lá, é só alimentar
com os dados semanalmente. Caso falte nomes de crianças, peço que insiram.
•
Os profissionais serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos digitais de comprovação
dos atendimentos no Servidor;
- Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;
•
Ao final do mês à coordenação ficará responsável por preencher com os dados qualitativos e
quantitativos a planilha de prestação de contas referente às atividades executadas pelo programa.
•
No relatório deverão ser preenchidos ao quantitativos das atividades executadas e realizar a
avaliação geral ao final com dados qualitativos e dificuldades encontradas.

Relatório de Atividades referente ao mês de fevereiro de 2021 — APAE de BC
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PDEAR

APAE
NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO — IPT II
DATA: 25/02/2021

LOCAL: APAE — BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE 08
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NíVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:

( )Educação ( X }Assistência Social

)Primária

( )Secundária

( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO: Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluídos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 25/02/2021 no período matutino, estavam presentes 07 usuários. Após quase 01 ano
longe dos grupos presenciais devido a pandemia da COVID-19. Foi realizada socialização e apresentação dos usuários. Cada aluno contou um pouco de sua trajetória no
último ano e longe da APAE e dos amigos, juntos tomamos o café da manhã em sala, respeitando as regras de distanciamento social. Foi descrito como será o trabalho do
grupo, vamos construir o currículo individual de cada usuário e com a contribuição do coletivo. Finalizamos com técnica de relaxamento

ANEXOS:

PDEAR

APAE

dJ

NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO — IPT II
DATA: 24/02/2021

LOCAL: APAE BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 09
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:

( )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária

)Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO: Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluídos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 24/02/2021 no período vespertino, estavam presentes 8 usuários. Após quase 01 ano
longe dos grupos presenciais devido a pandemia da COVID-19. Foi realizada socialização e apresentação da nova aluna Cleuza. Cada aluno contou um pouco de sua trajetória
no último ano e longe da APAE e dos amigos. Foi descrito corno será o trabalho do grupo, vamos construir o currículo individual de cada usuário e com a contribuição do
coletivo. Finalizamos com técnica de relaxamento.

ANEXOS:

APAE

APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
eimptioagp4e4Btnotariocomlzurt9,ttr
oitetorlidgopaebatneaflocamtxtriworthlar
letww,balneariocamborlu.apaebra*ij.prg.br

Fome. (47) 3387-0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926, n• 1260- Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 86330-478

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AGOSTO DE 2021
PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PERÍ000: 01/08/2021 A 31/08/2021
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA:
Neste mês foram atendidos / referenciados cerca de 134 usuárias (os), com perfil de cadastro único e/ou
beneficiários do BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição foram atendidos
aproximadamente 206 usuários com idade entre O e 70 anos. Cabe ressaltar que o foco dos atendimentos
referidos neste plano de trabalho são usuários acima de 15 anos..
Ainda se faz necessário expor que o ano de 2021 permanece de forma atípica devido a Pandemia
Mundial de Covid 19, desta forma a APAE buscou readequar sua metodologia de atendimentos e de
registros dos mesmos. A proposta de nova metodologia e prestação de contas enquanto durarem as
restrições sanitárias, foi encaminhada ao Gestora do Plano para avaliação e segue ao final do relatório.
Cabe salientar que a APAE tem retornado gradativamente aos atendimentos presenciais observando
todas as medidas de segurança necessárias para o atendimento dos usuários em situação de pandemia.
Ainda neste mês foram realizadas as segundas doses da vacina tanto nos profissionais como nos
usuários da APAE.
Informamos que a APAE, de acordo com Plano Estadual de Contingência e medidas municipais, executa
seu Plano de Contingenciamento pata Retorno aos Atendimento — PCRA. Vale ressaltar que conforme
avançam ou retrocedem os decretos municipais e estaduais bem como a vacinação dos usuários e
profissionais as medidas e a forma de atendimento vão se modificando.
Número de vagas contratadas pelo FMAS: 30 usuárias(os):

Total de atendidos no serviço socioassistencial: 134 usuárias(os)
Dados situacionais do mês:
Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 206
Número de usuários beneficiários de BPC: 71
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04
Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 18
Número de usuários em situação de curatela: 57
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11
2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

OBJETO DO CONVÊNIO

Prestar atendimento a Pessoas com deficiência Programa socioassistencial de defesa e garantia de
intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per direitos para pessoas com deficiência intelectual
capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total e/ou múltipla e suas famílias
de até 03 salários minimos, conforme Decreto 6 135

de 20 de junho de 2007 que define os parãmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas Sociais
do governo federal.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede de serviços;
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
Dados qualitativos
encontradas
Etapa/Atividade prevista
atendimentos
s previstos
alcançados
realizados
mês
Prestar em média' 50
50
712
No mês de agosto os atendimentos do serviço
atendimentos
mensais,
social seguem normalizados, ou seja, realização de
450 anuais pelo Serviço
reuniões psicossociais presenciais, reuniões de
Social.
equipe, visitas domiciliares, acompanhamento de
usuários em entrevista de emprego para vagas de
PCD, atendimento presencial com familiares e
usuários, salientando que todo o tipo de trabalho
presencial acontece com todos os cuidados
sanitários exigidos no plancon.
No dia 05 de agosto a equipe da secretaria de
saúde do município de Balneário Camboriú
compareceu em nossa instituição para realizar a 2a
dose da vacina do covid 19 em nossos alunos com
18 anos ou mais e na equipe de colaboradores,
portanto, a vacinação foi conclu ida.
Durante o mês de agosto foram desenvolvidas
várias ações de intervenção juntamente com o
CREAS na família de três usuários da APAE que
estavam sofrendo negligência e violência doméstica
por parte de seus responsáveis. Foram realizadas
reuniões intersetoriais entre equipe APAE e equipe
CREAS para realizar estudo de caso da família.
Visitas domiciliares realizadas em conjunto APAE e
CREAS na residência da família para averiguação
dos fatos reais e a motivação de todos os fatos que
estavam acontecendo. Na oportunidade às
intervenções também foram realizadas tentativas de
sensibilização e resgate afetivo da família visando
uma melhora no convívio familiar e acabar com a
violência tanto física quanto psicológica e as demais
negligências que estavam acontecendo.
Após várias intervenções realizadas na família dos
três usuários da APAE e por ser constatado através
de provas físicas e também através de depoimentos
da responsável observou-se que não haveria outra
solução a não ser a institucionalização dos três
como forma de garantia de direitos e suas vidas
sejam preservadas.
Sendo assim, a equipe do CREAS emitiu relatório
ao Ministério Público sugerindo a institucionalização
dos três irmãos onde o Ministério Público
prontamente atendeu e despachou a ordem a ser
' A média está considerada devido aos meses e/ou semanas que possuem feriados e aos pontos facultativos, portanto ao final do
ano de 2019 a meta será considerada em seu valor total.
Quantitativo extraido do Relatório de Atividades do Serviço Social, sendo a soma das colunas com as siglas CT+REL+Al+ENC,
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cumprida pelo município de Balneário Camboriú,
dando prazo de 3 dias úteis para o cumprimento da
medida. No dia 29 de agosto de 2021 o CREAS
solicitou minha presença enquanto assistente social
da APAE para acompanhar a psicóloga Edna do
CREAS na ida até a residência da família para
buscar tanto os três irmãos quanto os responsáveis
que iriam acompanhar a ida dos usuários até a
Clinica onde foram institucionalizados.
Prestar em média 65
atendimentos
mensais.
600
anuais
pela
Psicologia,

65

1193

Realizar
reuniões
psicossociais
com
usuários e familiares no

Conf.
demanda

034

No mês de agosto-2021, em média 95% dos
atendimentos foram realizados presencialmente,
seguindo e respeitando todas as regras todas
sanitárias e normativas do plano de contingência
estabelecidos pela APAE de Balneário Camboriú.
A disponibilidade da segunda dose da vacina
Covid-19 também possibilitou o retorno gradual
dos usuários e usuárias Entretanto, respeitando a
decisão de algumas famílias, alguns atendimentos
virtuais permanecem, sendo realizados através de
chamadas de vídeo celular, seguido de chamada
de voz por watts, chamada telefônica tradicional
ou mensagens (escrita/voz) de watts quando
necessário. O formato de alternância presencial
dos usuários que permanecem meio período se
mantém. Devido a dificuldades de adaptações de
determinados usuários em assimilar este novo
formato de atendimentos, o acolhimento online
continuou sendo oferecido na semana em que o
usuário/a fica em casa. com o objetivo de dar
suporte e orientação as famílias sobre o manejo
das questões que vão surgindo.
Este mês realizamos três institucionalizações,
devido a maus tratos, violência física e
psicológica. articulamos com a rede (CRAS,
CREAS e CAPS), porem encontramos algumas
barreiras que dificultaram nosso trabalho,
barreiras estas que foram expostas e esperamos
que surta efeitos positivos. As visitas domiciliares
estão sendo realizadas com segurança e com
bons resultados. As reuniões psicossociais
retornaram e estamos nos aproximando mais dos
familiares e as intervenções estão sendo mais
efetivas.
Tendo em vista, todas as inseguranças e
instabilidades causadas pelo contexto pandêmico
mundial, o objetivo principal dos atendimentos
psicossociais continua sendo o acolhimento e
encaminhamento das demandas apresentadas
buscando
proporcionar
bem
estar
psíquico/emocional a todos os envolvidos nos
atendimentos.
Realizadas reuniões psicossociais de acordo com
a demanda do acompanhamento.
Essas reuniões acontecem com a equipe

Quantitativo extra ido do Relatório de Atividades da Psicologia, sendo a soma das colunas com as siglas CT+REL+Al+ENC,
4

Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Psicossocial,
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mês:

socioassistencial, podendo ser a psicologia,
serviço social e pedagogia as áreas envolvidas
nas reuniões. Sempre acontecem com no mínimo
uma dupla de profissionais.
As reuniões são e tem sido um importante
instrumento para trabalho com as famílias dos
usuários, além de contribuir em grande medida
nos processos de inserção no mercado de
trabalho. Além disso, essas reuniões trabalham
junto aos familiares todos os aspectos levantados
pela equipe interdisciplinar, em relação aos
usuários. que requeiram acompanhamento. Cabe
ressaltar que as reuniões sempre são em conjunto
serviço social e psicologia, porém podem ocorrer
reuniões em que às profissionais de pedagogia e
da coordenação participam em conjunto.

Realizar
atendimentos
familiares pelo serviço
social ou psicologia ou
pedagogia na avaliação
inicial;

Conf.
demanda

015

Realizar
04
visitas
domiciliares no mês

04

21 6

Neste mês foram 4 agendamentos de reuniões, e
3 aconteceram.
Este atendimento é realizado pelo Serviço Social.
Pedagogia e Psicologia, tanto de forma coletiva
como também individualizada.
A avaliação inicial e a triagem é um procedimento
realizado pela APAE para o acesso dos usuários
ao serviço mapeando o público alvo do programa.
Este atendimento acontece sempre com o usuário
e sua família. Esta avaliação permite aos
profissionais conhecer o contexto, levantar todo o
histórico de acompanhamento. dados civis, de
saúde, realizado levantamento de demandas por
benefícios
socioassistenciais,
dentre outros
aspectos e firmar os objetivos de trabalho e
encaminhamento. Este instrumento tem sido cada
vez mais qualificado e temos investido em ações
que oportunizem um olhar integral e efetivo aos
sujeitos avaliados.
Vale ressaltar que a demanda de usuários para
esta instituição tem sido continua e crescente fator
quer dificulta diante dos poucos investimentos do
poder público para a ação de assistência social na
perspectiva da habilitação e reabilitação da PCD.
Dificuldades Encontradas: Estrutura fisica.
As visitas domiciliares estão acontecendo nos
casos
de
maior
vulnerabilidade
para
acompanhamento. Buscando uma perspectiva de
atendimento do domicilio para pessoas com
deficiência, corroborando o disposto na Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Cabe
ressaltar, que por vezes as visitas e atendimentos
são realizados pela psicologia e serviço social,
mas também realizadas em parcerias com demais
_ profissionais da equipe interdisciplinar pedagogia.

Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla AV —
Avaliação Inicial OU Triagem
" Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla VD — Visita
domiciliar,
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fisioterapia e fonoaudiologia.
Ressalta-se que as profissionais seguem todas as
normas de segurança sanitárias para este
procedimento.

Realizar
02
reuniões
intersetoriais no ano ou
conforme demanda da
rede e dos usuários',
Realizar 30 estudos de
caso
dos
usuários
inseridos no serviço (online ou presencial);

Realizar 02 reuniões de
equipe interdisciplinar no
mês
(on-line
ou
presencial);

02
no ano:

049

30 anuais

529

02

0410

Dificuldades Encontradas: Estrutura física, tempo
de trabalho.
Realizadas com CREAS e CRAS devido
intervenção com a família;

,
Os estudos de caso são realizados durante as
reuniões técnicas com intuito de discutir
estratégias para melhoria no atendimento das
demandas apresentadas no processo de
acompanhamento das usuárias e usuários no
processo de habilitação e reabilitação da pessoa
com deficiência. Ainda nestes momentos a equipe
pensa de forma interdisciplinar caso a caso o que
qualifica o olhar e permite muitas vezes que os
casos avancem e os usuários e suas famílias
superem situações dificultosas. Esses estudos
são semanais e conforme a demanda dos
usuários:
Compõe a equipe dos estudos de caso,
psicologia,
assistente
social,
pedagogia,
coordenação, fisioterapia e fonoaudiologia:
As reuniões de equipe são um importante
instrumento para que os atendimentos aconteçam
de forma a garantir que os usuários e usuárias
sejam atendidos em suas necessidades e
vulnerabilidades. Neste sentido as abordagens
das profissões/especialidades podem somar-se
com intuito de assegurar uma intervenção
interdisciplinar capaz de responder a demandas
individuais e coletivas das usuárias e usuários e
suas
famílias.
As
equipes
dos(as)
trabalhadores(as) no âmbito da política de
Assistência Social, os(as) profissionais podem
contribuir para criar ações coletivas de
enfrentamento a essas situações.
Estas reuniões ocorrem todas as terças-feiras.

Meta/Objetivo especifico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências e suas famílias;

- Lembrando que a rede intersetorial, tanto governamental, também necessita buscar essa parceria com a OSC, pois, ambas
executam atividades e ações com usuários em comum, esta iniciativa deve ser reciproca.
8 Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Intersetorial ou com demais Instituições:
Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo "Estudo de Caso" Como se tratam dos mesmos usuários e considerado o quantitativo de maior valor por
vezes algumas pessoas da equipe não conseguem participar de todos os estudos devido aos atendimentos ou diferenças de
horários da equipe.
Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla RE - Reuniões, e que
constem no descritivo Reunião Equipe Técnica. E considerado o quantitativo de maior valor por vezes algumas pessoas da equipe
não conseguem participar de todos os estudos devido aos atendimentos ou diferenças de horários da equipe
Relatório
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Etapa/Atividade prevista
Realizar em média 4
oficinas mensais e 35
anuais com usuários da
instituição;

N° de
Dificuldades
N ° de
atendimento
Dados
qualitativos
encontradas
$ previstos atendimentos
alcançados
realizados
mês
04
05"
Realizado Grupo Papo de Trabalho, relatório
qualitativo anexo a este;
Os grupos estão em evolução, reflexo do trabalho
que está sendo desenvolvido por toda equipe que/
atende a turma, sendo que o Brecha Solidário tem
proporcionado desenvolvimento de habilidades nos
usuários e amadurecimento pessoal e observadas
mudanças significativas.
Devido a necessidade de distanciamento social em
decorrência
da
COVID-19,
que
estamos
vivenciando desde meados de Março/2020,
entramos o ano de 2021 ainda em um nova
formato, o sistema híbrido (atendimento on-line e
presenciais) e iniciamos na segunda semana do
ano com duas turmas IPT I (manhã) e IPT II (tarde)
no presencial. Os atendimentos presenciais
ocorrerão através de grupo "Papo de Trabalho",
sendo realizados dois grupos, sempre respeitando
as regras sanitárias e normativas do plano de
contingência estabelecidos pela APAE de Balneário
Camboriú.

Meta/Objetivo especifico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não
a outras deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho:
N° de
N° de
Dificuldades
Dados qualitativos
Etapa/Atividade prevista
atendimento atendimentos
encontradas
a lcanç ados
s previstos , realizados
Realizar o atendimento a
Conf.
0312
A pandemia mundial tem trazido forte impacto na
empresas pelo serviço
demanda
empregabilidade das pessoas com deficiência, se
social e a psicologia:
antes já havia muitas dificuldades na inserção,
Acompanhar os usuários
Conf.
0313
neste contexto foi exacerbada. Uma das questões
em entrevistas e reuniões
demanda
mais importantes é devido as muitas dessas
conforme demanda;
pessoas serem público de risco para a COVID, e
pela própria recessão quem vem sofrendo o
mercado de trabalho. Mesmo assim a APAE tem
buscado dar o suporte e fomentar essa ação visto
que nosso objetivo é o direito das pessoas com
deficiência estarem inseridas no mercado de
trabalho.
Neste mês Nova inclusão no mercado de trabalho
foi realizada no mês agosto/2021 na empresa
Komprão Koch Atacadista e mais uma nova
inclusão está em andamento na mesma empresa.
I

Quantitativo extraido do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, sendo o valor da coluna com a sigla GR —

Grupo:

i 2 Quantitativo extraido do Relatório de
Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla VD — Visita, RE —
Reunião: CT — Contato e Al - Atendimento, e que constem no descritivo
Mercado de trabalho ou visita no mercado de trabalho.
Quantitativo extraido do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social, da coluna com a sigla VD — Visita, RE —
Reunião; CT — Contato e AI - Atendimento, e que constem no descritivo Mercado de trabalho ou visita no mercado de trabalho ou
acompanhamento em processo seletivo,

Relatório de Atividades referente ao mês de agosto de 2021 — APAE de BC
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Realizado ainda visita nos locais de trabalho dos
usuários inseridos e em inserção
Este atendimento tem sido realizado pelo setor da
psicologia que acompanha as demandas e
adaptações dos usuários inseridos ou em
_processo de inserção;
Meta/Objetivo especifico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados à
pessoa com deficiência:
N° de
Dificuldades
N° de
atendimento
Dados
qualitativos
encontradas
atendimentos
s previstos
alcançados
realizados
mês
10 anuais
12
Realizadas 12 ações na Semana Nacional da
Realizar 10 ações de
Pessoa com deficiência; Relatórios qualitativos
prevenção, defesa e garantia
anexo a este:
de direitos relacionados à
pessoa com deficiência;
Etapa/Atividade prevista

4. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:
Sem alterações

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:
Cabe ressaltar que a APAE precisou formalizar o Plano de Contingência para ter liberação e aprovação
para realizar as atividades de forma híbrida, ou seja, realizar trabalho presencial ( com número de alunos
reduzido nas dependências da instituição) e remota para os alunos que não estarão na forma presencial
como já vinha acontecendo durante todo o ano de 2020

Balneário Camboriú (SC), 13 de setembro de 2021.

Anexo 1

jexit Q /Z-9ele,
Marg d R. Buc,kstegge
""ánteAPAEJec

NOVA METODOLOGIA" DO TRABALHO HÍBRIDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSIDERANDO a continuidade da pandemia do Corona vírus (SARSCoV-2) e a evolução do quadro de
casos de infecção no Brasil;
CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde — OMS, do Ministério da Saúde, do
Ministério da Economia e do Ministério da Educação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de
emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como
sua prorrogação.
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Devido a pandemia mundial do COVID19
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus e estabelece outras providências
CONSIDERANDO a Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, de
2020, para estabelecer novas regras de combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito da
Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional
Especializado nas Instituições Parceiras, e estabelece outras providências,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 9.831, de 18 de março de 2020 que dispõe sobre as novas
medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do
Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências.
CONSIDERANDO o e Plano Estadual e Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e
Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis
de julho de 2020:
CONSIDERANDO a Lei 13.019 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e reciproco. mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação
CONSIDERANDO o Plano de Contingenciamento para o Retorno dos Atendimentos da APAE de
Balneário Camboriú PCRA — APAE de fevereiro de 2021 que organiza os atendimentos e normas de
segurança durante a pandemia:

A APAE buscando atender as resoluções acima citadas, visando a manutenção do suporte aos seus
usuários, organiza a metodologia de trabalho híbrido, em formato presencial e remoto/ teleatendimento e
por sua vez a prestação de contas das atividades prestadas.
Cada programa terá sua metodologia de tele trabalho bem como seguirá as normativas organizadas para
prestação de contas.
1. METODOLOGIA DOS ATENDIMENTOS HÍBRIDOS
- Plano de Trabalho executado através do Termo de Parceria firmado com o Fundo Municipal de
Assistência Social.
Objeto: Programa de atendimento 8ocioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.
1.1 ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS
•

•

Os atendimentos presenciais (quando possível, de acordo com a taxa de infecção local) serão
realizados de forma semanal ou quinzenal, aos usuários/as que os familiares consentiram" o
atendimento, respeitando o PCRA — APAE que pactua os atendimentos presenciais à 50%
das crianças cadastradas no programa;
Os atendimentos on-line / teleatendimentos serão realizados através de aplicativos de celular
(VVhats App, Facebook, lnstagram, etc) quando o atendimento for remoto
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A APAE de acordo com as normativas sanitárias, realizou pesquisa junto a todas as famílias sobre a
disponibilidade para retorno aos atendimentos presenciais, as famílias poderiam escolher entre formato
híbrido, presencial e on-line;
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tI

•
•
•

•
•

A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo
chamadas, audios podcast, ligações telefônicas.
As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente seja on-line pela plataforma on-line
Google Meet link criado a cada reunião, ou de forma presencial quando possível;
A equipe organizou as atividades on-line da seguinte forma: cada uma das especialidades
(psicologia, pedagogia e serviço social), entra e contato individualmente com os usuários
cadastrados para atendimento da especialidade conforme horário agendado ou demanda
espontânea e realiza o atendimento através de video ligação, chamada de audio ou envio de
atividades, materiais informativos, etc.
Os grupos que se darão na modalidade on-line, serão atendidos através de vídeo chamadas;
As ações de defesa e garantia de direitos serão executadas através de plataformas do
Youtube, Facebook, Instagram;

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS (HÍBRIDA) DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS
2.1 ATENDIMENTOS CLINICOS E SÓCIOASSISTENCIAIS
(Assistente Social, Psicólogas, Fisioterapeutas e Fonoaudióloga)
- Os atendimentos realizados de forma presencial., devem ser registrados da seguinte forma:
- Os atendimentos de cada especialidade deverão ser lançados na evolução do usuário/a semanalmente:
- Deve-se coletar assinatura no livro de atendimentos do programa;
- Os atendimentos realizados ONLINE através do envio de atividades pelo celular ou outro meio
digital, devem ser registrados da seguinte forma:
Cada usuário atendido terá no mínimo (02) dois atendimentos de cada especialidade lançados no PTI
semanalmente.
Ou seja, nos PTI'S devem lançar em dois dias separados:
•
Um atendimento de planejamento e elaboração do material que será enviado ao usuário.
Lançando assim uma Presença no campo de frequência. e;
•
Um atendimento de envio da atividade e retorno dos familiares.
OBS. Se houver retorno da família, deve-se se lançar Presença
no campo de frequência. Porém,
caso os familiares não respondam
a atividade proposta, deve-se lançar Falta no campo de
frequência.
No caso do Serviço Social, todos os vídeos de orientação às famílias contam como um atendimento.
Encaminhamentos, referências, também contam e devem ser evoluídos no PTI.
Os atendimentos realizados ONLINE através de vídeo ligação / chamada de áudio, pelo celular ou
outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:
- Cada usuário atendido através de vídeo chamada ou chamada de audio, terá lançado um atendimento
de cada especialidade na evolução semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida.
- Deve-se tirar fotos/prints da tela do celular ou computador no momento do atendimento e salvar na pasta
do servidor do programa:
- Prestação de contas dos profissionais:
•
Semanalmente os profissionais passarão à coordenação o quantitativo de suas atividades.
•
Este quantitativo deve ser preenchido no computador dentro do Servidor para que fique
registrado. Para isto, foi criado dentro da pasta do SAESP no servidor, uma pasta nominada de
PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19 cada profissional já possui sua tabela lá, é só alimentar
com os dados semanalmente. Caso falte nomes de crianças, peço que insiram.
•
Os profissionais serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos digitais de comprovação
dos atendimentos no Servidor;

Relatório de Atividades referente ao mês de agosto de 2021 — APAE de BC
9

- Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;
e
Ao final do mas a coordenação ficará responsável por preencher com os dados qualitativos e
quantitativos a planilha de prestação de contas referente às atividades executadas pelo programa
•
No relatório deverão ser preenchidos ao quantitativos das atividades executadas e realizar a
avaliação geral ao final com dados qualitativos e dificuldades encontradas.
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 25/08/2021 - Das: 09:00 às 1010h - LOCAL: Supermercado Bistek
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 05 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE 100
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação

)Primária

( X )Assistência Social

( )Secundária ( X )Terciária -

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO Divulgar as ações promovidas pela APAE, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e

Múltipla, os alunos do IPT — Iniciação para o Mercado de Trabalho fizeram cartazes com mensagens sobre alertas.
garantia de direitos e legislação trabalhista do PCD. Estes cartazes foram utilizados na abordagem promovida
pelos usuários do período matutino, a finalidade foi abordar clientes na loja para conscientizar sobre o
planejamento familiar (por meio de panfletos), aproveitamos para divulgar as ações dos usuários em nosso
Brechá, reforçamos o convite para conhecerem o nosso trabalho, tanto comprando como doando mercadorias
para o brechá. A ação foi bem positiva e os usuários bem recebidos por moradores e turistas. O supermercado
Bistek é nosso parceiro em várias ações, bem como empregador de alunos PCD do nosso programa do IPT.
Patricia Zancheta - Pedagoga do IPT I e II
Usuários da turma IPT
Anexo: https://www.instagram.com/p/CTAqViNJ Dh/
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 23/08/2021 - Das: 09. 00 às 10:00h - LOCAL: Av. Atlântica, Praça Almirante Tamandaré
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 06 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:100
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação

)Primária

(

)Assistência Social

( )Secundária ( X )Terciária

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO Divulgar as ações promovidas pela APAE, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e

Múltipla, os alunos do IPT — Iniciação para o Mercado de Trabalho fizeram cartazes com mensagens sobre alertas,
garantia de direitos e legislação trabalhista do PCD. Estes cartazes foram utilizados na abordagem promovida
pelos alunos do período matutino, acompanhados também por nossa assistente social Ellacyane da estimulação
precoce, juntos fizemos uma abordagem de conscientização sobre planejamento familiar (por meio de panfletos),
aproveitamos para divulgar as ações dos alunos no nosso Brechá, reforçamos o convite para conhecerem o nosso
trabalho. A ação foi bem positiva e os alunos bem recebidos por moradores e turistas.

Patrícia Zancheta e Ellacyane
Pedagoga do IPT I e II e assistente social EP
Anexo: https://www.instagram.com/p/CS62dpkrXBZ/
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 25/08/2021 - Das: 15:00 às 16:30h - LOCAL: Balaroti Materiais para Construção
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 08 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:60
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária ( X )Terciária -

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO Divulgar as ações promovidas pela APAE, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e

Múltipla, os alunos do IPT — Iniciação para o Mercado de Trabalho fizeram cartazes com mensagens sobre alertas,
garantia de direitos e legislação trabalhista do PCD. Estes cartazes foram utilizados na abordagem promovida
pelos usuários do período vespertino, com a finalidade de abordar clientes na loja, promovendo assim a
conscientização sobre o planejamento familiar (por meio de panfletos). Aproveitamos para divulgar as ações dos
alunos em nosso Brechó, reforçamos o convite para conhecerem o nosso trabalho, tanto comprando como doando
mercadorias para o brechó. A ação foi bem positiva e os usuários bem recebidos. O Balaroti é nosso parceiro em
várias ações, bem como empregador de 2 alunos PCD do nosso programa do IPT.

Patricia Zancheta
Pedagoga do IPT I e II
Anexo: https://www.instagram.com/p/CTAoV1NJ Dh/
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 25/08/2021 - Das: 14:00 às 14:30h - LOCAL: Live no Instagram e youtube da APAE
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 08 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:100
visualizações no Instagram.
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária ( X )Terciária -

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO. Divulgar as conquistas no mercado de trabalho, bem como os retrocessos, em comemoração à Semana

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e

Múltipla, os alunos do IPT — Iniciação para o Mercado de Trabalho, período vespertino, representados pelas
usuárias Francine (funcionária da Câmara Municipal de Camboriú) e Marianne Rebeca (Aluna com baixa visão)
promoveram uma Live com a finalidade de trazer em pauta o assunto: Conquistas no Mercado de Trabalho pelos
PCDS, bem como os desafios de adaptações que não são realizadas para tornar alguns cargos mais acessíveis
ao PCD.
Patrícia Zancheta
Pedagoga do IPT I e II
Anexo: https://www.instagram.com/p/CTAqVl NJ Dh/
https://voutu.be/wqQ 11H F KO4E
Conquista no mercado de trabalho da pessoa com deficiência
25 de agosto de 2021
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 21 à 31/08/2021

LOCAL: APAE de Balneário Camboriú/SC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE 25 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE 200
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assisténcia Social

)Primária

( )Secundária

( X )Terciária

AÇÃO: ( ) Direta

( X ) Indireta

OBJETIVO:

Promover a sensibilização à cerca da vida das Pessoas com Deficiência, convidando as demais pessoas através de uma paródia, à se
conscientizarem sobre a Prevenção e assim, transformarem conhecimento em ação.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:

Em agosto comemora-se a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, compreendida entre 21 e 28 de agosto. Tal comemoração
inspirou o planejamento dos atendimentos online com a missão de compor uma paródia, ensaiar e montar um vídeo ao final do mês.
A canção escolhida foi "Ouvi dizer" do grupo Melim. Usando o tema de 2021, nomeou-se "É tempo de transformar conhecimento em
ação"1, utilizando assim, palavras-chave envolvendo inclusão, condições sociais, igualdade, respeito, direitos e deveres, superação
de barreiras, prevenção e desenvolvimento global. Com a paródia pronta, as aulas foram realizadas na seguinte metodologia: chamada
da turma para a realização de vídeo-chamada; realização da canção de boas-vindas; contextualização sobre a paródia apresentada
e sobre a Semana da Pessoa com Deficiência; práticas de canto incluindo repetição, imitação e diálogos sobre a vida de cada um
através da música; e canção de despedida. No dia 30 de agosto, fora divulgado nas redes sociais da APAE de Balneário Camboriú, o
vídeo da canção que contou com a participação dos alunos e familiares assistidos de forma online na aula de Música, envolvendo 25
pessoas em sua concretização, e totalizando 244 atendimentos previstos ao longo no mês, considerando as aulas online e atividades
remotas. Mais uma ação voltada a desenvolver as habilidades e potencialidades da pessoa com deficiência.

LL
I Disponivel

em: littps:, .'www.youttibe.com(watell?v t/90-kelb91:1tab charme' Danielanalbinot

https://youtu.be/L hcZXO e14
É tempo de transformar conhecimento em ação - APAE/BC - Paródia Ouvi dizer - Melim
30 de agosto de 2021
Obs: Vídeo previsto para divulgação no dia 26/08 ,mas por motivos de força maior foi divulgado no dia 30/08/21.

Daniela Balbinot,

Educadora Musical e Musicoterapeuta (CPMT/ Acamt 038/2019)
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NOME DO EVENTO

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2021

DATA: 23/08/2021

LOCAL: Sinaleira da Rua 1500 com a quarta av.

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE 4
ÁREA DE ATUAÇÃO

(

NÍVEL DE PREVENÇÃO
OBJETIVO

X )Saúde
(

( x )Educação

)Primária

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE 100
( X }Assistência Social

( X }Secundária

(

)Terciária

AÇÃO:

(

)Direta

( x )Indireta

Levar a informação para a comunidade em geral sobre o tema da prevenção de deficiência.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:

Foi Realizado no dia 23/08/2021 às 9 horas da manhã uma panfletagem com os alunos e pedagogas do SAE e
SAESP na sinaleira da rua 1500. Esta saída teve como objetivo divulgar as informações sobre a prevenção de
deficiência , orientando a comunidade em geral sobre a importância da prevenção.
Os usuários entregaram e explicaram os panfletos para a comunidade em geral que circularam na 4 av e na rua 1500.
É de suma importância estes atendimentos de campo para que a comunidade em geral saiba do trabalho realizado na
instituição.
Pedagogas: Paula Dilda (SAESP) e Natieli (SAE)
Usuárias envolvidas: Priscila Telk e Cleusa
ANEXOS https //www facebook com/437952266283308/posts/4136044219807409Psfnsn=wiwspmo
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NOME DO EVENTO: GAROTO E GAROTA ESPECIAL - SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E
MÚLTIPLA
DATAS: De 23/08 à 27/08

LOCAL: Redes sociais das APAEs

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 100

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE: 30.000

ÁREA DE ATUAÇÃO: () Saúde ( X )Educação ( X )Assistência Social

AÇÃO: (

)Direta

( x)Indireta

OBJETIVO: Oportunizar desenvolvimento pessoal. empoderamento da pessoa com deficiência , expressão artística e espirito de
competição.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Durante esses dias, foi feito uma seleção para escolher quais usuárias representariam a nossa
APAE, sendo selecionados os educandos Gabriel Coutinho e Priscilla Telk. A partir dai, foi realizado todo um trabalho envolvendo os
usuário/as da APAE , seus familiares e toda comunidade . No dia 25/08 agendamos uma saída na praia, para realizar fotos e vídeos com
Priscila e Gabriel. Os dois já vieram devidamente arrumados para o momento. Pedagoga Nathiely e Professor Felipe foram quem
acompanharam e realizaram as imagens. Com as imagens prontas, foi feito uma edição e encaminhado para os responsáveis pelo evento.
Nossos educandos concorreram com outras 11 APAES e seus representantes. A votação foi realizada toda de forma virtual pelo google
forms. Começou no dia 23/08 e finalizou no dia 27/08 , com uma live pelo canal do youtube da APAE de Itapema. No dia da votação final
(27/08, sexta-feira), foi montado um telão no ginásio no período da tarde, para que toda escola pudesse acompanhar e torcer durante a
votação. Nossos alunos não foram os campeões, porém, nos deu a oportunidade de elevar a autoestima dos mesmos e trabalhar questões
como: espirito de competição, expressões artísticas, espirito de equipe, desenvolvimento pessoal, momentos de lazer e descontração.
Nathiely Martins Pedroso — Pedagoga
ANEXOS: https://www. facebook.com/437952266283308/posts/4138339979577833/?sfnsn=wiwspmo ( fotos alunos)
https://www.facebook.com/437952266283308/posts/4142168529194978/?sfnsn=wiwspmo
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NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS: 21 a 28 de agosto de 2021 LOCAL: Escola Especial Tempo Feliz -APAE de Balneário Camboriú
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 34 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:38
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( )Saúde ( X )Educação ( X )Assistência Social
NÍVEL DE PREVENÇÃO: ( )Primária

( )Secundária

( X )Terciária

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO. Promover a divulgação das ações que serão realizadas na Semana Nacional da Pessoa com Deficiênciaintelectual e Múltipla,
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:
Com o trabalho de Oficina de Artesanato realizado na Apae de Balneário Camboriú, atuamos de forma indireta na Campanha de Prevenção de
deficiência, incentivando a evolução da história sobre a pessoa com deficiência e protagonizando maneiras diferenciadas de alcançar a valorização
dessa causa nas suas diversas frentes (políticas, sociais, saúde educacional). As atividades foram realizadas durante o mês de agosto e sua divulgação
ocorreu na semanade 21 a 28, com a reprodução do vídeo nas redes sociais, divulgando o trabalho realizado com os alunos na entidade, valorizando o
trabalho executado pelos mesmos, mostrando suas habilidades, capacidades, criatividade de cada uma dentro das suas limitações. Elevando a auto
estima e o bem estar pela conquista realizada. Foi gratificante a maneira como foi trabalhada, visto a riqueza dos resultados, que só vem aengrandecer
o nosso trabalho realizado para o bem estar de todos.
Pedagogas Jucira Alcantara e Patricia Baltiere

ANEXOS
https://youtu be/u0zEDNu7b0q
Confira, momentos do programa dos adultos
21 de agosto de 2021
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NOME DO EVENTO: OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - PROJETO CULTURAL APAE - LIC FCBC 2021 (matutino e vespertino).
DATA: 25/08

LOCAL: Escola da APAE de Balneário Camboriú e Canal do Youtube APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 100 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE: 300
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária

( X )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( X )Indireta

OBJETIVO: Estimular a narração de histórias autorais por meio de uma oficina de contação de histórias com suporte de músicas, sons, símbolos e
jogos criativos.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: A presente oficina de contação de história é uma das etapas do projeto Livro digital e audiolivro: Histórias
Especiais, contemplado pelo edital da LIC FCBC 2021. Estabelecendo um processo criativo entre artistas de diferentes linguagens e alunos com
deficiência (transtornos cognitivos ou intelectuais), o presente projeto visa produzir uma publicação digital, com versão em audiolivro e outra em vídeo
com tradução em libras, de conteúdo literário a ser oferecida para a comunidade em geral, para fruição artística. O livro será composto por 6
histórias/poemas e 6 ilustrações desenvolvidas por alunos após oficina de narração de histórias e desenho, priorizando conteúdos com maior potência
artística, sob o aspecto da poética. Fugindo do estereótipo de projetos voltados à socialização e bem estar comumente aplicados com pessoas com
deficiência, a presente proposta mesmo que atingindo essas áreas indiretamente, justifica-se pela produção de conteúdo artístico, a partir de vivências
de ensino e estimulação, e sua posterior distribuição e contato com o público. A proposta não busca tratar o aluno com deficiência como um ser dissociado
da produção cultural da cidade e sim como participe, como ser criativo e capaz. Neste sentido, a condução da oficina de estimulação de narração visou
fomentar e investigar narrativas ficcionais nascidas das mentes desses alunos. A partir de leituras e contação de histórias, passando por jogos criativos,
os alunos participantes se expressaram por meio da palavra falada e por sons, criando narrativas autorais. Tendo em vista os cuidados sanitários
relacionados a pandemia do Covid-19, a oficina também foi transmitida ao vivo pelo canal YouTube da escola.
Luciano da Silva Candemil
Professor de Música - APAE/BC
ANEXOS:
httos://youtu. be/2oVV7Q8dUzMw
Contação de História - Projeto Cultural — Matutino
Projeto Cultural - Livro Digital e Audiolivro: Histórias Especiais

APAE
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NOME DO EVENTO: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2021
DATA: 25/08/2021

LOCAL: Praça Almirante Tamandaré — Av Atlântica

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 11 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE: 100
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( X )Secundária

)Terciária

AÇÃO: (

)Direta

( X )indireta

OBJETIVO: Informar a comunidade em geral sobre o tema da prevenção de deficiência.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:
Foi Realizado no dia 25/08/2021 às 9 horas da manhã uma panfletagem com os alunos e equipe técnica do SAESP na Av Atlântica , na Praça
almirante Tamandaré. Esta saída teve como objetivo divulgar as informações sobre a prevenção de defiçiência a nível secundário, orientando a
comunidade em geral sobre a importância da prevenção.
Os alunos entregaram e explicaram os panfletos para a comunidade em geral que circulavam na av. Atlântica. É de suma importância estes
atendimentos de campo para que a comunidade em geral saiba do trabalho realizado na instituição. Os alunos explicaram à comunidade sobre a
importância de prevenir a deficiência em nível primário. Nestas saídas sempre temos a comunidade bem receptiva, com algumas exceções à parte ,
onde não aceitam bem a divulgação do trabalho, mas todos os alunos foram muito enfáticos e respeitaram a vontade da comunidade.
Equipe Técnica: Aline Romano, Catia Bibiano, Eliane Cardoso, Luciana Fonseca, Katia Brum e Luciana Fonseca
Alunos: Anderson Dombroski, Guilherme Gutz, Julia Lacorte, Julia Furlanetto e Marieli Rodrigues,
ANEXOS: https://www.facebook.com/437952266283308/posts/4136044219807409/2sfnsn=wiwspmo

PDEAR

APAE

NOME DO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATA: 23/08/2021

LOCAL: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ /RÁDIO MENINA FM ATRAVÉS DO REPORTER MÓVEL

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 100 NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE: 500
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( X )Saúde
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

( X )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária

( X )Terciária

AÇÃO: (

)Direta

( X )Indireta

OBJETIVO: Promover a divulgação das ações que serão realizadas na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e Múltipla.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Com entrevista realizada na rádio menina FM expomos o trabalho realizado pela APAE de Balneário Camboriú
, nas suas diversas frentes: Multiplicador de conhecimento e experiências , inclusão no mercado de trabalho, ações de prevenção de deficiências, entre
outros. Tivemos no dia 21/08/20 a divulgação de um vídeo dos alunos adultos sobre as atividades que realizam nesse programa e também um vídeo
com a auto defensora Camila Walesco falando sobre o movimento Apaeano; No dia 23/08 entrevista na rádio Menina FM divulgando toda programação
e os serviços da APAE; Também tivemos a panfletagem dos programas SAESP E Estimulação Precoce na sinaleira e orla da praia, com o Tema "
Prevenção de Deficiências"; Nessa mesma data houve inicio da votação nas redes sociais da GAROTA e GAROTO Especial, onde a comunidade
acessou o link de votação e escolheu o representante das APAEs da região do Litoral Norte finalizando no dia 27/08 as 14:30h com os resultados. No
dia 24/08/20 teve uma live pelo youtube da APAE , onde os alunos que frequentam a piscina realizaram uma gincana na água; No dia 25/08 Ação
externa com os alunos do mercado de trabalho ( cartazes e mensagens sobre prevenção de deficiências e alunos no mercado de trabalho) no
supermercado BISTEK e Balaroti. Live com os alunos do mercado de trabalho e panfletagem sobre prevenção de deficiências na orla da praia, com os
alunos e pais do SAESP; Dia 26/08 fechamento da gincana realizada com os adultos durante duas semanas. Palestra com a fisioterapeuta Ana Paula
e Kêrollyn , com o tema: "Criança com deficiência , aprendendo a posicionar e adaptar". Vídeo musical com os alunos em atendimento remoto, sobre o
tema" É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação".
Carla Abs da Cruz - Diretora Pedagógica APAE/BC
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NOME DO EVENTO: VÍDEO AUTODEFENSORIA - SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
DATAS 21/08/2021

LOCAL: APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE 9
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( ) Saúde ( X )Educação

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE 200

( x )Assistência Social

AÇÃO: (

)Direta

(x )Indireta

OBJETIVO: Divulgar à comunidade e a pessoa com deficiência o movimento de autodefensoria Apaeano.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: no dia 17/08 iniciamos cartazes com algumas palavras soltas (direitos, deveres, autonomia. etc), mas com
grande significado para nosso público alvo. Esses cartazes foram todos confeccionados na integra por nossos alunos (a), para serem utilizados em
nosso vídeo. Após a confecção desses cartazes, realizamos com a nossa Autodefensora Camila Walesko a gravação de um vídeo, onde a mesma
explicou como funciona este movimento, como se deu início e qual o intuito do mesmo. Nele também aparecem as alunas Lilian, Paola, Priscilla e
Cleuza. Este vídeo foi editado pela Professora Nathiely, enviado a Diretora Pedagógica Carla Abs, que postou nas redes sociais da instituição no dia 21
de agosto, dia este que é representado pelo inicio da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Entende-se que quanto mais divulgarmos nosso trabalho, nossos alunos e seus grandes potenciais, mais a sociedade compreenderá a necessidade de
inseri-los verdadeiramente, respeitando suas limitações porém, reconhecendo suas capacidades.
Nathiely Martins Pedroso — Pedagoga

Anexos:

https.//youtu. be/bhrc0y9L4Vw

Fala da Autodefensora sobre a SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
21 de agosto de 2021
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NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO - IPT II
DATA: 04/08/2021

LOCAL: APAE - BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 05
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( )Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE

( )Educação ( X )Assistência Social

NÍVEL DE PREVENÇÃO: ( )Primária

( )Secundária

( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO:

Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluídos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:

Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 04/08/2021 no período vespertino, estavam presentes oito usuários. Cada usuário teve
seu espaço para compartilhar sua última semana. Jorge relatou para o grupo como foi os seus 15 dias de trabalho na empresa Balaroti, alega estar muito feliz e animado,
solicitou auxilio com os cálculos de salário e vale alimentação (realizamos os cálculos), Jorge disse que ficou mais calmo, pois não tem com quem contar em sua casa, pois
familiares também apresentam dificuldades. Cleber compartilhou que se mudou de residência, pois sua moradia chovia muito dentro e que novo espaço ficou bem melhor para
a família. Francini refere estar bem no trabalho, só está um pouco chateada com o comportamento de seu colega de sala Jhôn Angelo que a tratou muito mal. Jhôn Angelo
não pediu desculpas e disse ser uma pessoa ruim e não quer ser uma pessoa boa, grupo deu conselhos e usuário ficou pensativo. Marianne e Gabriel Coutinho estão
chateados pois temem que amiga de sala Denise não esteja muito bem em casa, foi acalmado os usuários e tranquilizados. Finalizamos com técnica de respiração e
relaxamento.
ANEXOS:
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NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO — [PT II
DATA: 18/08/2021

LOCAL APAE — BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 05
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE

( )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária ( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO: Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluidos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS:

Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 18/08/2021 no período vespertino, estavam presentes oito usuários. Cada usuário teve
seu espaço para compartilhar sua última semana. Discutimos a respeito da próxima semana que estaremos comemorando e conscientizando a população a respeito da
semana nacional da pessoa com deficiência e nossa salda externa que acontecerá na empresa Balaroti e preparação das alunas para live que também acontecerá na próxima
semana, aluna Francini contará o que sua vida mudou após ingressar no mercado de trabalho e a aluna Marianne que possui baixa visão, conscientizará a população dos
equipamentos adaptados que se faz necessário para sua atuação no mercado de trabalho. Gabriel comemorou com a turma o momento que vivenciou na manhã com a aluna
Priscila Telck, realizaram uma sessão de fotos para concurso garota e garoto apaiana. Por fim, nos despedimos da colega Denise Nogueira, que passará a residir na Casa
Assistencial Cagere na Cidade de Brusque — SC.
ANEXOS:

APAE
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NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO — !PT II
DATA: 05/08/2021

LOCAL: APAE — BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 08
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:

( )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária ( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO. Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluídos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 05/08/2021.Estavam presentes sete usuários e após socialização iniciamos nosso
café da manhã e roda de conversa Sr. João Batista compartilhou com o grupo que retornará para seu trabalho "supermercado Bistek", pois 1 ano e 5 meses afastado devido
a pandemia da Covid-19, orientamos a respeito do comprimento das regras sanitárias de distanciamento, higienização e uso correto da máscara, reforçamos também a
importância em cumprir seu horário de trabalho e desempenhar sua função. Jonatas também está afastado de suas atividades, repassei que entrei em contato com sua gerente
na última semana, avisando que irá tomar a 2' dose da vacina em 05/08/2021 e que empresa avalie a possibilidade de Jonatas retornar ao ambiente de trabalho, usuário ficou
muito animado. Mirella compartilho suas angustias e reforcei a necessidade que a usuária cumpra nossos acordos e ficou estabelecido que nas suas vindas para o presencial
era ajudar na organização e vendas no Brechó, afins de treinar habilidades que apresentam déficits. Os demais usuários relataram suas férias e sem maiores demandas para
o momento,
ANEXOS:
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NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO — IPT II
DATA: 12/08/2021

LOCAL: APAE — BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 08
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NÍVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:

( )Educaçáo ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária

( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

( )Indireta

OBJETIVO: Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluidos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 12/08/2021. Estavam presentes cinco usuários e após socialização iniciamos nosso
café da manhã e roda de conversa. Jucélio está de férias e animado com a mudança de unidade, passará a trabalhar bem perto de sua residência e está empolgado com o
fato de poder almoçar em casa, descreveu sua função para os colegas e nova unidade de trabalho. Elivelton retornou para as aulas presenciais, ainda está em processo de
reconhecimento das funções do brechó, está semana esta na função de caixa, porém com algumas dificuldades em reconhecer valores monetários. Diogo reconheceu que
tem dificuldades em realizar as vendas e que na semana chegou a chorar, porém conseguiu se adaptar e realizar uma venda, grupo acolheu e foi discutido o problema.
Rosilene e Mirian declaram que não apresentam dificuldades em desempenhar as funções. Finalizamos grupo com técnica de relaxamento e respiração.
ANEXOS
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NOME DO EVENTO: GRUPO PAPO DE TRABALHO - IPT II
DATA: 19/08/2021

LOCAL: APAE - BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE. 08
ÁREA DE ATUAÇÃO: (
NIVEL DE PREVENÇÃO: (

)Saúde

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE

( )Educação ( X )Assistência Social

)Primária

( )Secundária

( )Terciária

AÇÃO: ( X )Direta

(

)Indireta

OBJETIVO: Trabalhar em grupo terapêutico de usuários incluídos no mercado de trabalho e usuários que estão sendo preparados para ingressar no contexto de trabalho,
desenvolvendo suas potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter
sucesso no emprego de sua escolha.
DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizado Grupo Papo de Trabalho neste dia 19/08/2021. Estavam presentes seis usuários e após socialização iniciamos nosso
café da manhã e roda de conversa. Iniciamos falando a respeito das funções do Brechó e a importância de todos exercerem todas as funções Diogo disse não gostar de
vender, organizar e limpar, diz ter preferencia por ficar no caixa, porém grupo debatei e todos chegaram em um consenso que precisam vivenciar todas as funções e que
Diogo é um ótimo caixa, porém os outros precisam aprender esta função, sendo de suma importância o trabalho em equipe. Elivelton foi muito elogiado por todos os colegas,
pois recém voltou para as aulas presenciais e vem desempenhando muito bem suas funções. Jonatas compartilhou seu anseio em retornar ao trabalho, porém de acordo com
as políticas da empresa, pessoas com necessidades especiais não estão permitidas a retornar as atividades laborais. Mirella questionou a respeito de novas vagas. Mirian
participará de um novo processo seletivo no Komprâo Koch Atacadista. Finalizamos com técnica de respiração.
ANEXOS
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