ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO





PROCESSODEPRESTAÇÃODECONTAS
PROCESSO Nº:

RELATÓRIO:

03/12 - 2022
ENTIDADE BENEFICIADA:

01/26/04/2022

AMA LITORAL- SC

CNPJ:

08.825.233/0001-35

FONE:

47- 3264.0244

ENDEREÇO:

Rua São Paulo, 470 Bairro dos Estados – Balneário Camboriú
RESPONSÁVEL

CPF

LINO CARLOS FRANZOI
PÁRCERIA PMBC/SEAG Nº

REPASSADOR Nº

SEGUNDO ADITIVO AO
SECRETARIA DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
EDUCAÇÃO
05/2020
Empenho 1531/2022
Recebimento do Processo

Análise

Notificação / Diligência

Tomada de Contas Especial

Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da
CDA e cobrança de débito
Remessa à Câmara de Vereadores

Remessa ao Tribunal de Contas

Remessa ao Departamento de Contabilidade

Encerramento do Processo



558.923.969-91
VALOR DA PARCELA

R$ 34.203,22

DOC Nº

PARCELA
Nº

03

DATA:

REPASSE EM:

01/04/2022

1 / 150

18/04/2022

2 / 150

Banco do Brasil

G3361810206235401
18/04/2022 10:32:35

Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência

5271-X

Conta corrente

13889-4 AMA L SANTA CATARINA

Período do
extrato

Mês atual

Lançamentos
Dt.
Dt.
Ag. origem
balancete movimento

Lote

Histórico

21/03/2022

0000

00000

000 Saldo Anterior

01/04/2022

1489

99015

870 Transferência recebida

07/04/2022

5271

99015

Documento

Valor R$

Saldo
0,00 C

551.489.000.065.255

34.203,22 C

34.203,22 C

558.317.000.000.339

2.131,43 D

32.071,79 C

01/04 1489 65255-5 CONTA UNICA

470 Transferência enviada
07/04 8317 339-5 AMA LITORAL SC

08/04/2022

0000

13134

250 Folha de Pagamento

29.607

22.518,01 D

08/04/2022

0000

13105

375 Impostos

40.801

1.444,77 D

850.981.200.388.556

24,50 D

41.101

1.100,00 D

851.011.200.620.272

58,00 D

558.317.000.000.431

2.680,52 D

555.271.000.340.494

82,50 C

551.489.000.511.768

4.328,49 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
08/04/2022

0000

13113

170 Tar Pag Salár Créd Conta

8.084,51 C

Cobrança referente 08/04/2022
11/04/2022

0000

13105

109 Pagamento de Boleto
UNICRED UNIAO

11/04/2022

0000

13113

18/04/2022

5271

05271

435 Tarifa Pacote de Serviços

6.926,51 C

Cobrança referente 11/04/2022

144 Transferência enviada
18/04 8317 431-6 AMA LITORAL SC

18/04/2022

5271

05271

870 Transferência recebida
18/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

18/04/2022

5271

05271

144 Transferência enviada

18/04/2022

0000

00000

999 S A L D O

18/04 1489 PREF.MUN. 00008825233000135

Saldo

0,00 C
0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/04/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2022

-----------------------------------------------Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar
uma procuracao de forma rapida, segura e sem
custos no BB Digital. Saiba mais: bb.com.br/mpe2
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.53#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:48 do dia 20/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2022.
Código de controle da certidão: C488.0206.420D.66B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS
Nome (razão social):
AMA LITORAL SC
CNPJ/CPF:
08.825.233/0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

Lei nº 3938/66, Art. 154
220140041974028
16/03/2022 09:04:37
15/05/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/04/2022 11:24:24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DATA DA EMISSÃO:

NÚMERO CERTIDÃO:
28532/2022

DATA DA VALIDADE:

19/04/2022

18/07/2022

FINALIDADE:
Certidão de pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CPF/CNPJ:

AMA LITORAL SC

08.825.233/0001-35

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ATIVIDADE FISCAL:

144780

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: SAO PAULO, 470

Complemento:

Bairro: ESTADOS

CEP: 88339-025

AVISO:
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.
DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a
ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2228532N9050D13
A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320
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19/04/2022

0012148171

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Balneário Camboriú

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9451080

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Balneário Camboriú, com distribuição anterior à data de 18/04/2022, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:
AMA LITORAL, portador do CNPJ: 08.825.233/0001-35. ***************************************************************
OBSERVAÇÕES:
a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;
c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;
d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br
Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.
Balneário Camboriú, terça-feira, 19 de abril de 2022.

PEDIDO N°:

0012148171

19/04/2022

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar
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Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

08.825.233/0001-35
Inscrição:
Razão Social:AMA LITORAL SC
R SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/04/2022 a 07/05/2022
Certificação Número: 2022040801241310396636
Informação obtida em 19/04/2022 11:29:40
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 12229215/2022
Expedição: 19/04/2022, às 11:33:04
Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 08.825.233/0001-35 , NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a cust as, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG :
001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
SIMPLES:
1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES
REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO

25
89.045,02
7.123,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.123,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000712 236001792206 407663050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

COD GPS: 2305

REM 13ºSAL

AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
3.776,06
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
5.976,46
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
3.694,17
DAIANY CRISTINA SARTORI VOLPIN
1.940,33
DANIEL HENRIQUE HUTTEL
4.995,53
DEISE PADOAN DE QUADROS
4.995,53
FABIO ALVES
1.940,33
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
1.630,22
GABRIELA MARIA ANGELI
2.557,00
GRAZIELE VALERIO ROCHA
1.940,33
IAGO BRUNO GONCALVES
4.995,53
JULIANE SAMARA MARTINS CUNHA
2.011,89
KARINA DE SOUZA
2.288,21
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
2.266,21
LEILANE GUIMARAES DE WERGENES
3.625,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

210.51101.25-7
0,00
148.26947.27-1
0,00
203.36148.54-7
0,00
204.44423.24-3
0,00
203.57071.66-7
0,00
203.89323.61-0
0,00
131.48628.72-0
0,00
209.46520.12-1
0,00
200.96061.88-4
0,00
200.99982.84-0
0,00
210.51064.11-4
0,00
209.46613.93-6
0,00
129.80915.72-8
0,00
204.72217.31-8
0,00
209.96610.97-3
0,00

10/08/2020
379,92
22/01/2018
672,88
07/02/2019
368,46
10/01/2022
158,12
18/01/2021
550,65
01/06/2020
550,65
21/02/2022
158,12
18/10/2021
130,21
09/05/2021
224,23
10/01/2022
158,12
03/08/2020
550,65
01/07/2021
164,57
01/08/2017
191,97
02/07/2018
189,33
03/05/2021
358,91

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1,00
RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM
DEPÓSITO

RAT: 2,0
CAT OCOR

01
302,08
01

05
478,12

01
295,53
01
155,22
01
399,64
01
399,64
01
155,23
01
130,41
01
204,57
01
155,23
01
399,64
01
160,95
01
183,06
01
181,29
01
290,07

02238
0,00
04101
0,00
04110
0,00
02392
0,00
02392
0,00
02394
0,00
02394
0,00
04110
0,00
04110
0,00
02394
0,00
02392
0,00
05143
0,00
02238
0,00
02238
0,00
02515
0,00
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000712 236001792206 407663050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

COD GPS: 2305

REM 13ºSAL

MARIANA LUCENA ARAUJO
1.940,33
MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
4.995,53
MAURICIO DOS SANTOS
3.888,22
NATALIA CRISTINA BRANCO
3.776,06
PRISCILA MAGALHAES DE MELO
3.931,45
RAFAELA COSTA JOSE
3.999,99
REGINA MORO DAL BEM
6.924,51
ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
3.195,44
TAMYRIS MEES ESPINDOLA
3.507,68
TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
4.252,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
89.045,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

268.60570.58-8
0,00
123.67581.78-0
0,00
128.76339.69-4
0,00
200.79152.36-2
0,00
134.58800.93-9
0,00
210.51104.33-7
0,00
201.59404.46-5
0,00
141.75226.72-5
0,00
136.64933.72-8
0,00
129.36569.68-2
0,00

10/01/2022
156,44
03/08/2020
550,65
01/08/2017
395,63
01/02/2022
379,92
01/09/2021
401,68
21/01/2019
411,27
27/03/2019
805,60
01/09/2020
300,84
03/02/2020
329,91
22/01/2018
446,56

0,00

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM
DEPÓSITO

RAT: 2.0
CAT OCOR

8.985,29

01

05
155,22

01
399,65
01
311,06
01
302,09
01
314,52
01
319,99
01

05
553,96

01
255,64
01

05
280,62

01
340,17

7.123,60

02239
0,00
02392
0,00
02236
0,00
02238
0,00
02237
0,00
02515
0,00
02516
0,00
02392
0,00
02515
0,00
02239
0,00

0,00
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000712 236001792206 407663050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

RUA SAO PAULO 470
LOGRADOURO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
CAT

QUANT

Nº DE CONTROLE: Goq24e0Wt0M0000-0
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

BAIRRO: ESTADOS
UF: SC

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CEP: 88339-025
REMUNERAÇÃO 13º

Nº ARQUIVO: KJfQuTypLWR0000-9
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

BASE CÁL PREV SOC

8720499
8720499

BASE CÁL 13º PREV SOC

01

25

89.045,02

0,00

89.045,02

0,00

TOTAIS:

25

89.045,02

0,00

89.045,02

0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
858000000712 236001792206 407663050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

RUA SAO PAULO 470
LOGRADOURO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: Goq24e0Wt0M0000-0
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

BAIRRO: ESTADOS
UF: SC

Nº ARQUIVO: KJfQuTypLWR0000-9
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

CEP: 88339-025

8720499
8720499

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
89.045,02
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

25

QUANTIDADE TRABALHADORES
VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022
DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

7.123,60

0,00

0,00

0,00

7.123,60
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2022
HORA:
16:34:25
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Goq24e0Wt0M0000-0
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

COD GPS: 2305

LOGRADOURO:
RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88339-025

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

8.985.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00

RAT: 2.0

BAIRRO: ESTADOS
TELEFONE: 0047 3367 4196

Nº ARQUIVO: KJfQuTypLWR0000-9
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
COM PRODUÇÃO PJ:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

8.985.29
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
0.00
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0
QUANTIDADE:

0.00
0

8720499
8720499

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H :
N2:
Q3:
U3:

0
0
0
0

I1:
N3:
Q4:
V3:

0
0
0
0

I2:
O1:
Q5:
W :

0
0
0
0

I3:
O2:
Q6:
X :

0
0
0
0

I4:
O3:
Q7:
Y :

0
0
0
0

J :
P1:
R :
Z1:

0
0
0
0

K :
P2:
S2:
Z2:

0
0
0
0

L :
P3:
S3:
Z3:

0
0
0
0

M :
Q1:
U1:
Z4:

0
0
0
0

N1:
Q2:
U2:
Z5:

0
0
0
0
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DATA: 07/04/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA:
PÁG :

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

16:34:25

0001
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA
Nº ARQUIVO: KJfQuTypLWR0000-9
EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 03/2022
COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº CONTROLE: Goq24e0Wt0M0000-0
OUTRAS ENT: 0000
SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:
FAP: 1,00

08.825.233/0001-35
RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88339-025

BAIRRO: ESTADOS
TELEFONE: 0047-33674196

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

8720499
8720499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------639
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
620
744
779
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGURADO
Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
EMPRESA
Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
RAT
RAT - Agentes Nocivos
Valores Pagos a Cooperativas
Adicional Cooperativas
Comercialização Produção
Evento Desportivo/Patrocínio
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
(-) Retenção Lei 9.711/98
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

8.985,29
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.985,29
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.985,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.985,29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS ENTIDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.985,29

0,00

0,00

0,00

8.985,29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb
Nome do Contribuinte AMA LITORAL SC
Período apuração 03/2022
Data/Hora da Transmissão 14/04/2022 11:39:49

Dados Iniciais

Endereço
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CNPJ 08.825.233/0001-35
Número do Recibo 50000045530920
Identificação da Apuração de
14257461500 / eSocial
Débitos

Classificação Tributária 80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores Não

Logradouro
Complemento
Município
CEP
Correio Eletrônico

Número
Bairro/Distrito
UF
Telefone

SAO PAULO
Balneario Camboriu
88339025
AMALITORALSC@HOTMAIL.COM

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante
Telefone
Correio Eletrônico
Responsável pelo
Preenchimento
CPF
UF
Correio Eletrônico

LINO CARLOS FRANZOI
00000000
-

470
ESTADOS
SC
4733674196

CPF 55892396991

-

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01
Período Apuração Débito
Débito Apurado 11.080,56

Deduções Salário Família: 112,94
Saldo a Pagar 10.967,62

CRC Telefone -

Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35
Nome AMA LITORAL SC
Período de apuração 03/2022
Declaração Retificadora Não
Identificação da apuração de débitos 14257461500 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos
Débitos Apurados
Contribuição Previdenciária Segurados
R$ 11.080,56
Contribuição Previdenciária Patronal
R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos
R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
CSRF
R$ 0,00
COSIRF
R$ 0,00
TOTAL
R$ 11.080,56

Saldo a Pagar
R$ 10.967,62
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.967,62

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no
parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522,
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese,
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).
Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e
juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da
Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou
reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o
prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome LINO CARLOS FRANZOI
CPF 558.923.969-91
Telefone Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/04/2022 11:39:49
Nº do recibo de entrega 0000050000045530920
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:
10.799.366/0001-26
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CONECTIVIDADE SOCIAL
Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126 ,
Seu arquivo KJfQuTypLWR00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2022 às 16:36:26.
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB525E0ECEE78E8A..
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.
Informações Complementares:
Transmissor:
Inscrição Transmissor:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126
10.799.366/0001-26

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:
NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
10.799.366/0001-26
03/2022
KJfQuTypLWR00009
SC - Balneario de Camboriu
115
JEAN CARLOS PEREIRA
004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PROJETO AMA ITINERANTE
MARÇO /2022

AMA LITORAL - SC
(Associação de Pais e Amigos do Autista)

MARÇO/2022

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AMA LITORAL – SC (Associação de pais e Amigos do Autista)
Projeto AMA Itinerante

O presente projeto tem por objetivo Proporcionar aos Professores da rede
municipal de ensino suporte de qualidade para incluir as crianças e adolescente
diagnosticados com transtorno do espectro autista no ambiente escolar. Tornar
mais próximo e continuo o diálogo entre equipe terapêutica multidisciplinar e
educadores da rede municipal, profissionais que precisam caminhar alinhados e em
sintonia para que o indivíduo com TEA consiga superar tais dificuldades e vir a ter
aprendizado.
OBJETIVOS E SEREM EXECUTADOS
1

PREVISTOS
20 atendimentos - por
profissional: 05 profissionais
atuantes nas escolas
(mensal)

Atendimentos diretos - em ambiente
escolar

2

Atendimentos indiretos – orientações á
escola, famílias, reunião com equipe e
coordenadora institucional

50 atendimentos
(mensal)

3

Atividades complementares – Reunião com
professores/pais, formação continuada,
atualizações, capacitações

40 horas
(anual)

REALIZADOS – 2022
JAN

FEV

MAR

1

----

55

112

2

-----

54

73

3

-----

----

02

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

AMA Litoral-SC
MARÇO/2022
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br
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Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022
Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte ás escolas, aos alunos e professores através
de orientação e dialogo mutuo entre equipe terapêutica multidisciplinar
institucional e educadores da rede municipal de ensino, afim de alinhar estratégias
que possam suprir as demandas especificas e globais no desenvolvimento de cada
estudante.

Mês: Março /2022
Data
01/03/2022 FERIADO
02/03/2022 FERIADO
03/03/2022 Realizado primeiro dia de observação na escola CEM Vereador Santa,
no qual a profissional foi recebida pelas professoras do AEE. Os
educandos Thiago Debarba e Felipe foram observados em sala de aula
e na hora do intervalo para a construção do PEI.
04/03/2022 Construção do PEI na instituição dos educando Thiago Debarba e
Eduardo Comin,
07/03/2022 No período matutino foi realizado o primeiro dia de observação no NEI
Novo Tempo, onde foi observado o educando Conrrado, mostrando
isolamento do colegas, não apresentou comunicação verbal. Na hora da
alimentação comeu apenas a fruta.
Realizado primeiro dia de observação no período vespertino na escola
CEM Governador Ivo Silveira. Profissional da ama itinerante observou
o educando Deivis no qual apresenta dificuldades para se comunicar
pois sua língua é espanhol, seu comportamento é inadequado, não
permanece sentando e dentro da sala de aula, pega objetos da sua sala e
leva para outras sala. Está em fase de adaptação na escola, permanece
na escola até as 15h, porém a mãe não chega no horário.
Observado também o educando Julio César, no qual apresenta
dificuldades de aprendizagem, atenção e concentração. Não foi possível
observar o comportamento.

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br
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Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
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08/03/2022 Reunião na escola CEM Vereador Santa, para os pais dos educandos no
AEE.
09/03/2022 Reunião interna com a equipe AMA Litoral.
10/03/2022 Intervenção na Escola CEM Vereador Santa, foi entregue o PEI do
educando Thiago Debarba para o professora do AEE, no qual se
responsabilizou de entregar para os demais professores. Observado a
educanda Arádia sendo demanda da professora do AEE, porém não tem
a informação se ela continua em atendimento particular.
Finalizado a observação do educando Felipe Nalin, no qual foi
observado na aula de educação física e recreio.
11/03/2022 Construção do PEI na instituição do educando Felipe Nalin e
organização de relatórios.
14/03/2022 CEM Governador Ivo Silveira.
Primeira observação do Educando David Gabriel, no qual o educando
tinha acabado de ter uma crise em sala de aula. Profissional conversou,
observou o educando e tirou dúvidas com a professora do AEE.
No período vespertino foi observado novamente o educando Deivis
onde foi observado seu comportamento no início da tarde e dentro de
sala de aula.
NEI Novo Tempo.
Observado a educanda Ariella no qual demonstra um comportamento de
agressividade diante os colegas, atraso de fala mas consegue se
expressar.
15/03/2022 CEM Giovania de Almeida.
Primeiro dia de observação, a escola solicitou ir no período vespertino
porém os educandos estão matriculados no matutino, por isso não houve
observação.
NEI Estaleirinho.
Realizado primeira visita, no qual tem apenas um educando com laudo
de TEA que realiza atendimento particular, foi orientado que no caso de
novos casos estamos e disposição e a será realizado visita com
frequência.
NEI Brilho do Sol.
O Gestor ficou de buscar a informação se o educando que tem
diagnóstico está em atendimento particular.
CEM Dona Lila.
Primeiro dia de observação, porém os educandos estudam no horário
oposto da visita, o momento foi aproveitado para estar discutindo os
casos com a gestora e orientadora.
16/03/2022 Reunião interna na AMA Litoral.
17/03/2022 CEM Vereador Santa
No período matutino foi observado em sala de aula educanda Alana. No
período matutino observado a educanda Luciana no qual necessita de
plano individualizado no momento.
CEJA
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18/03/2022
21/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

23/03/2022
24/03/2022

24/03/2022

25/03/2022
28/03/2022

Primeiro dia de intervenção no período vespertino. O educando que
possui diagnostico estuda no período matutino, ficou agendado para
próxima semana.
Construção do PEI na instituição e estudo de caso do educando Eduardo
Comin.
CEM Ivo Silveira
Educandos que foram solicitados para serem observados faltaram
devido a chuva.
NEI Novo Tempo
Reunião com a equipe da escola, departamento de educação especial e
ama itinerante, sobre o caso do educando Théo. Após a reunião
profissional observou o mesmo em sala.
CEM Taquaras
Profissional foi recebida pela orientadora que repassou as informações
e ficou agendado observação para a próximo semana.
NEI Taquaras
Observado o educando Benjamin que apresenta comportamento
adequado em sala de aula.
O educando Lian foi observando por solicitação da gestora, no qual vem
apresentando comportamentos inadequados e atrasos.
CEM Giovania Almeida
Observado a educanda Ana Beatriz em sala de aula e recreio. Mostrando
uma mudança de comportamento com a presença da profissional.
CEM Dona Lila
O educando Kauã foi observado em sala de aula, onde apresentou
comportamento inadequado e agressividade. Não possui um professora
auxiliar, no qual desorganiza toda a turma, professora precisa intervir
todo momento.
Reunião interna na AMA Litoral.
CEM Vereador Santa
Entregue os PEI dos educando Eduardo Comin, Alana Godoy e Felipe
Nalin.
Iniciou a observação do educando Israel Yasser.
CEJA Deputado Doutel de Andrade
Observado em sala de aula e intervalo o educando Bruno Simas dos
Santos, onde no momento não precisa de plano individual.
Construção de PEI e orientações.
CEM Ivo Silveira
Observado o educando Kalel em diferentes momentos, na sala de aula,
na quadra em aula de educação física e recreio.
NEI Novo Tempo
Entregue plano individualizado da educanda Ariella para sua professora
regente e professora auxiliar e passado orientações para a professora
regente do educando Theo.
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29/03/2022 CEM Dona Lila.
Reunião realizada para alinhar o caso do Kauan, escola se
responsabilizou de agendar reunião com a mãe na próxima semana,
AMA itinerante estará presente.
30/03/2022 Reunião interna AMA.
31/03/2022 CEJA.
Observação do educando Erick Uendel, ele iniciou faz duas semanas,
será observado novamente.
Secretária de educação.
Reunião referente ao caso do educando Theo Roza do NEI Novo Tempo.

AMA Litoral-SC
Março/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022
Profissional: Educação Física – Daiany Sartori Volpin

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte ás escolas, aos alunos e professores através de
orientação e diálogo mutuo entre equipe terapêutica multidisciplinar institucional e
educadores da rede municipal de ensino, afim de alinhar estratégias que possam suprir
as demandas especificas e globais no desenvolvimento de cada estudante.
Mês: Março/2022
Data

03/03/22

03/03/22

04/03/22

Escola: CEM Nova Esperança
Aluno: Ryan Lousana Machado
Observação e coleta de dados para construção do PEI. O aluno ainda
necessita de mediação para ir ao banheiro e não se alimenta na escola.
Na sala de aula Ryan senta na última carteira e a professora faz o
quadro de rotina para ele. As figuras do quadro de rotina são muito
pequenas e ficam coladas no quadro perto da professora. Ele caminha
constantemente e não consegue permanecer por muito tempo na fila.
A auxiliar de Ryan iniciou recentemente. O aluno precisa de ajuda na
realização das atividades e necessita de uma segunda explicação do
conteúdo. As professoras relatam que o aluno procura socializar, não
se isola, busca os adultos e o amigo Pietro como referência.
Escola: NEI Dona Maria Francisca Siqueira
Aluna: Julia Sampaio Lencina
Observação em sala/lanche e coleta de informações com os
professores, para elaboração do plano individualizado. Ao final da visita
a escola relatou que aluna realiza atendimento numa clínica particular,
sendo assim o projeto Ama Itinerante não irá acompanhar para não ter
conflito de abordagens.
Escola: NEI Criança Esperança
Aluna: Lívia Guedes Passos
Observação e coleta de dados para construção do PEI. A criança vai
para escola com o pai ou com a mãe. Geralmente chega dormindo e
permanece dormindo por um longo tempo. A escola relata que a
criança não toma café antes de sair de casa. Em sala a criança não
interage com a turma, caminha pela sala/escola constantemente,
necessita de auxílio na realização das atividades, costuma gritar para
se comunicar, pega na mão dos adultos quando quer alguma coisa,
possui sensibilidade ao toque, ainda utiliza fralda e no lanche tem
dificuldades de aceitar os alimentos. Na escola Lívia se isola
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04/03/22
07/03/22

08/03/22

08/03/22

09/03/22

10/03/22

frequentemente e brinca sozinha. As dificuldades estão na parte
pedagógica e comportamental.
Escola: NEI Pequeno Mundo
Aluno: Miguel Basilo Dolzan Zeferino Maria
Realizado questionário com a professora regente. A observação do
aluno não foi possível, pois o mesmo faltou.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: CEM Alfredo Domingos
Aluno: João Batista Bronzatti Oliveira
Realizada a observação e coleta de dados para construção do PEI. As
professoras relatam que ele está agressivo com os colegas,
professores e auxiliares. Ninguém pode olhar para ele ou contrariá-lo.
Não aceita regras e sempre está certo, inclusive quando o professor
corrige algum exercício e o dele está errado, ele fala que o professor
não sabe. O quadro de recompensa, que foi uma estratégia
aconselhada pela Psicóloga Rafaela, não está sendo feito. O próprio
João já não aceita tal combinado. A escola acrescentou que quando é
o padrasto ou a vizinha que leva ele para escola, parece ficar mais
tranquilo durante a aula, já quando ele vai com a mãe fica agitado e
agressivo com todos. João não está conseguindo realizar o lanche com
tranquilidade, pois fica incomodado com os colegas. Na rua ele implica
com as pessoas e com os cachorros. O medo da escola é que João
possa ser agressivo com as pessoas e animais.
Escola: NEI Odácia Damazio
Aluno: Benício Ramos Martins
Observação em sala e coleta de informações para construção do PEI.
Benício não interagi com os colegas, permanece isolado e brinca
sozinho. O relato das professoras é que o aluno tenta interagir, mas
como tem dificuldade de dividir os brinquedos, acaba sendo agressivo
e batendo nos colegas. A maior demanda é a questão comportamental,
que de certa forma está interferindo na aprendizagem.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: CEM Dona Lili
Aluno: Edgar Lager Vieira
Observação em sala e coleta de informações para construção do PEI.
O aluno possui independência para ir sozinho à escola. No início do
ano apresentou dificuldade de interagir com os colegas no recreio e
ficava caminhando pela escola com fone de ouvido, foi necessário
intervir, pedindo para não levar tal equipamento. Na sala de aula
também enfrentou dificuldades de socialização e não conseguiu se
adaptar à turma. No dia da observação Edgar estava em processo de
mudança de sala, ele retornou para turma que era dele ano passado.
A escola precisou fazer essa modificação, pois o aluno não estava
evoluindo na parte pedagógica e apresentou comportamentos
inadequados e inoportunos. A escola relata que o aluno não procura
socializar, frequentemente se isola, não possui vínculos com os
colegas e procura os adultos para conversar. Os colegas reclamam que
Edgar é “chato”.
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10/03/22

14//03/22

15/03/22

16/03/22
17/03/22

18/03/22

Escola: NEI Rio das Ostras
Aluna: Michely Queiróz de Freitas
Observação e coleta de dados para construção do PEI. A observação
iniciou no parquinho, onde pude perceber que a criança gosta de ficar
somente no balanço. Já na observação em sala a criança ficou deitada
no chão olhando para o teto, como se estivesse distante. No lanche as
professoras utilizaram figuras para auxiliar e estimular a Michely a
comer, porém ela não se alimentou. As professoras relatam que a aluna
não interage com os colegas, não apresenta comunicação verbal,
necessita de auxílio para realização das atividades, não consegue
permanecer perto da turma por muito tempo e não localiza sua
mesa/cadeira em sala. Mencionam também que a aluna se isola
constantemente, não tem vínculo com os colegas, na hora do soninho
tem dificuldades de dormir e na troca de fraldas tem crises. Quando em
crise a criança chora, grita, se joga no chão e se bate. Outro relato
importante é que a criança senta-se em W e quando se joga no chão
também. Não possui independência para ir ao banheiro e necessita de
auxílio para alimentação.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: CEM Nova Esperança
Aluno: João Gabriel Witcoski
Visita de observação e entrega do PEI do Aluno Ryan.
Observação em sala e coleta de informações para construção do PEI.
No relato das professoras, João é uma criança tranquila, realiza todas
as atividades, entretanto precisa de estímulos e auxílio constante. O
aluno possui independência para ir ao banheiro e também na
alimentação. Nas refeições precisa de controle para não comer em
excesso. Outro relato é que o aluno até procura socializar, mas às
vezes não consegue. A maior dificuldade do João é a aprendizagem,
tanto é que quando a professora auxiliar não está em sala, ele não
realiza nenhuma atividade. Nesses momentos ele brinca com cubo
mágico e faz desenhos/pinturas. Nas observações feitas em sala, pude
perceber que os professores não utilizam nenhum recurso ou
adaptação para João. Também não se importam se João está
realizando as atividades.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: NEI Dona Maria Francisca Siqueira
Apresentação do projeto para professora do AEE e confirmação de
informações relacionadas a aluna Julia Sampaio Lencina.
Escola: NEI Criança Esperança
Aluno: Anthony de Paula Valeriano
Observação do aluno para elaboração do PEI. O aluno não possui
laudo e a família não demonstra interesse na avaliação, alegando
questões financeiras. Anthony apresenta dificuldade de seguir as
regras da turma, não consegue ficar sentado, não interage com os
colegas e não consegue brincar com funcionalidade. Ele possui duas
professoras e uma auxiliar. Outro ponto importante é que a criança não
realiza aulas do AEE. No relato das professoras, Anthony é uma
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21/03/22
22/03/22

23/03/22

24/03/22
25/03/22
28/03/22

29/03/22

30/03/22
31/03/22

criança muito agressiva e escolhe as crianças mais frágeis para bater.
Na realização das atividades necessita de ajuda, precisando de
estímulos e auxílio constante. Não possui independência para ir ao
banheiro, pois ainda utiliza fralda, na alimentação consegue comer
sozinho, porém na hora do café só come banana, já quando tem
comidas em geral, o aluno não apresenta resistência. A maior
dificuldade do Anthony é comportamental e a professora da tarde não
consegue lidar com o aluno. Nas observações feitas em sala, pude
perceber que os professores não utilizam nenhum recurso ou
adaptação para o Anthony.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: NEI Pequeno Mundo
Aluno: José Lucas Oliveira Fonseca
Observação do aluno pela segunda vez para dar sequência a
construção do PEI.
Visita na escola NEI Criança Esperança, para entrega do PEI de Lívia
e Anthony. Em seguida foi realizada reunião com os pais e professores.
Na Ama realizamos também reunião com a equipe terapêutica,
preenchimento do relatório mensal, relatórios de observação e
atualização do Drive.
Escola: CEM Alfredo Domingos
Entrega e apresentação do PEI de João Batista.
Escola: NEI Odácia Damazio
Entrega e apresentação do PEI de Benício.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: CEM Dona Lili
Aluno: Efraim Henrique dos Santos Pereira
Entrega do plano de Edgar e observação do aluno Efraim.
O aluno está matriculado no 2º ano A, no período matutino. Efraim
apresenta laudo de Transtorno do Espectro Autista e vem sendo
atendido pela AMA litoral SC, na qual através do projeto Ama Itinerante,
faz observações no âmbito escolar para auxiliar no processo
educacional. A escola relata que Efraim é uma criança calma e que nos
últimos tempos vem apresentando comportamentos inadequados em
sala. O aluno tem dificuldade de compreensão dos comandos,
necessita de auxílio na realização das atividades, tem apresentado
também gritos e ameaças de agredir professores e auxiliar. Em relação
a socialização demonstra dificuldade, não conseguindo interagir com
os colegas. Ele consegue permanecer sentado ou em fila, porém
demonstra apatia. Outro fato importante relatado pela escola, é que a
mãe não quer levar o aluno para as aulas do AEE.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: NEI Rio das Ostras
Entrega e apresentação do plano de Michely.

AMA Litoral-SC
MARÇO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022
Profissional:
O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte às escolas, aos alunos e professores através de
orientação e diálogo mútuo entre equipe terapêutica multidisciplinar institucional e
educadores da rede municipal de ensino, a fim de alinhar estratégias que possam suprir as
demandas específicas e globais no desenvolvimento de cada estudante.

Mês: Março/2022
01/03/22
03/03/22
04/03/22
07/03/22

Preparação de material para as observações nas escolas
Preparação de material para as observações nas escolas
Preparação de material para as observações nas escolas
CAIC
Oskarlys Ortega
Foi observado no contexto do recreio, sua interação com os demais colegas e
sua independência para a alimentação. Foi conversado com a professora
auxiliar sobre as demandas e suas funcionalidades e maneiras de trabalhar
com a mesma. Foi relatada a dificuldade por questões de cegueira e por falar
somente espanhol, e suas faltas, quando falta alguns dias seguidos a mesma
acaba regredindo, sic. Além disso, a sala apresenta bastante informações
visuais, o que pode gerar um desconforto.

Aiken Arthur R Novaes
Foi observado no contexto do recreio, sua interação com os demais colegas e
sua independência para a alimentação. Foi conversado com a professora
auxiliar sobre as demandas e suas funcionalidades e maneiras de trabalhar
com a mesma. Foi relatado que em algumas semanas o mesmo está super
disposto a realizar as tarefas, e outras semanas não quer realizar, chora para
fazer as atividades. Sobre sua socialização, tens dificuldade para iniciar
interação com os colegas, sic. Além disso, a sala apresenta bastante
informações visuais, o que pode gerar um desconforto.
07/03/22 CEM Tomaz Garcia
Fabiola D S Monteiro
Sua interação com os demais colegas e sua independência para a
alimentação. Foi conversado com a professora auxiliar sobre as demandas e
suas funcionalidades e maneiras de trabalhar com a mesma. Percebe-se que
em sala distrai-se fácil e levanta-se constantemente. Em relação as AVDS, vai
tranquilamente, sem precisar de auxílio, somente um pouco agitada na
alimentação. Tem uma interação com alguns colegas, tem iniciativa. A
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

73 / 150
AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

professora trouxe que os alunos às vezes fazem “PSIU”, onde acaba
incomodando a mesma e acaba apresentando irritação.
07/03/22 NEI Sementes do Amanhã.
Benjamin F Veit da silva
Vem de carro com a família. Normalmente tem vindo à escola
tranquilamente, alguns dias bem falante e outros mais em silêncio. Para
entrar na sala de aula, a família traz até a porta, pois ainda estão em processo
de adaptação. Quando necessita andar com o grupo, com a turma da sala, vai
tranquilamente. A sala não possui muita informação, é bem tranquila. Não
apresenta distrações ou ruídos sonoros próximos. As mesas e cadeiras são
recolocadas a depender da necessidade.
Em relação às AVDS o mesmo necessita de auxílio para ir ao banheiro
pois ainda não solicita ou verbaliza para ir. Na alimentação, o mesmo precisa
de ajuda quando come, contudo, SIC, raramente come. No lanche, foi
observado que recusava-se comer o que foi proposto (mamão e
banana). OBS: Necessita que tenha um professor nesse momento da
alimentação, para ir tentar, e colocar estratégias para encontrar
maneiras de fazer com que se alimente. Na hora do recreio, às vezes,
buscava colegas para brincar. Na grande parte o mesmo brincava sozinho e
quando o buscavam, o mesmo se negava em brincar.
07/03/22 NEI Santa Inês
Nicolly Hadassa Monteiro
Prof. auxiliar, Ana Paula. Durante a aula normalmente prefere se isolar.
Quando a atividades que não seja objetos musicais, a mesma, por algumas
vezes, não permanece com foco na atividade, além disso, prefere ficar na
sala. Durante a observação, notou-se não aceitação dos colegas. Contudo,
quando busquei para interagir a mesma aceitou facilmente brincar.
Em relação às AVDS, a mesma ainda não solicita ir ao banheiro pois
usa fraldas. E quando há uma necessidade de ser trocada, a mesma não gosta.
Em relação a alimentação, só aceita comer banana. Na hora do recreio não se
socializa com os demais colegas. Normalmente isola-se. A sua sala possui
muita informação, desde brinquedos de fácil acesso, letras e imagens na
parede, papéis de carnaval (serpentina).
08/03/22 NEI Santa Clara
Elieser Serapião 10/03/22 NEI Pão e Mel
Theo Mattos
Em relação ao permanecer perto da turma, na fila, depende da situação,
segundo o relato dos professores a ida e a saída da sala, não consegue
permanecer, precisa da auxiliar. A sala tem uma quantidade de 22 a 25
alunos.
O mesmo possui independência para ir ao banheiro, com tudo, vai
com a professora até o local, mas sabe realizar as suas necessidades
sozinhas.
O mesmo possui independência na alimentação, porém, apresenta-se
bem seletivo. Come tranquilamente. Algumas vezes, quer que as
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professoras deem comida em sua boca. No dia em questão, o mesmo comeu
polenta com frango (molho).
O mesmo realizou xixi no parque, as professoras vieram e relataram que é
normal do mesmo realizar naquele local.
Ainda não veio de caução para a escola, somente de calça. E não aceita trocar
quando sugerido ou quando traz na mochila.
Não aceita toque, são raras as vezes que aceita dos colegas.
10/03/22 NEI Cristo Luz
Derick Robert F da S Melo
Necessita de auxílio para ir ao banheiro, pois ainda usa fraldas. Em
relação a sua alimentação não possui independência, não come nada na
escola e ainda usa mamadeira.
Onde fazem lanche, tem bastante informação, principalmente brinquedos
expostos. Na hora do recreio ou na hora do parque, brincar sozinho. Procura
pouquíssimo os colegas. Não aceita a interação dos colegas quando se
aproxima.
Observações gerais:
* Apresentou sons ininteligíveis.
* Andou algumas vezes na ponta do pé.
* Inquietação, levantar a cada pouco.
* Apresentou estereotipias e movimentos de flap.
* Precisa de auxiliar na área pedagógica devido a sua inquietação e se eu
desfoque.
* Não aceita interação com os demais colegas.
10/03/22 CEM
Armando
C
Ghislandi
Gustavo
Mick
Scheer
Na hora do recreio consegue socializar com os colegas, com mais ênfase na
busca pelas meninas. Normalmente não se isola. Tem uma colega, referência,
chamada Jhenifer.
Sobre a questão da medicação, eles não souberam informar.
Observações gerais:
Em relação às demandas, percebe-se que o mesmo apresenta um baixo limiar
de frustração. Na educação física, demorou muito tempo para iniciar as
atividades, o que acabou desorganizando. O segundo o professor, tem
dificuldade no tempo de espera, quando a atividade não acontece como
esperado, acaba chorando e apresenta comportamento disruptivos. Uma
colega de sala ajuda para acalmar nestes episódios. Quando a uma fala
negativa, do professor o mesmo chora.
Se levantava constantemente e dançava na sala.
Tentou apenas uma vez interagir com ocolega de trás.
11/03/22 NEI Nova Geração
Liv A Carvalho
No contexto do recreio, sua interação com os demais colegas e sua
independência para a alimentação. Observado também em sala de aula seu
comportamento, relação com os colegas. Demonstrou-se isolada na maioria
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do tempo e, além disso, sem se comunicar verbalmente. Em atividade,
percebeu-se um foco por letras e números.
Kaua Negreiro Batista - Foi observado no NEI Nova Geração no
contexto do recreio, sua interação com os demais colegas e sua
independência para a alimentação. Observado também em sala de
aula como é sua relação com os demais colegas; notou-se que o
mesmo procura os colegas, mas não sabe a maneira de abordar para
brincar. Senta-se em frente a professora, com cadeira especifica, sem
nomeação ou imagem de suporte. m relação a utilização do banheiro,
necessita que a auxiliar o troque, pois usa fralda ainda. No que diz
respeito à alimentação, precisa da auxiliar para alimentação, para
acompanhar, pois só come alguns alimentos, sendo bem seletiva.
11/03/22

NEI Jardim I Clube
Helena Garcia da Cruz
Em relação a sua entrada, segundo a professora, permanece na
fila. Ao entrar na sala de aula, já vai direto a carteira de cadeira
quando direcionada. Tem sua professora auxiliar, e normalmente
precisa ficar reforçando para fazer as atividades/tarefas, pois por ser
pequena, acaba necessitando ser direcionada do “como fazer”, visto
que, não tem foco prolongado.
Em relação a utilização do banheiro, ainda usa fralda.
No que diz respeito à alimentação, tem independência para se
alimentar sozinho, senta com outros alunos, mas necessita do
direcionamento da auxiliar. Normalmente se isola; possui uma
referência somente na auxiliar, porém, não possui uma referência em
relação aos amigos de sala de aula, prefere brincar sozinha.
A escola não soube informar se o mesmo toma medicação ou não.

11/03/22 CEM Jardim I Clube
Gabriel de Aquino
Precisa-se que o auxiliar segure em sua mão para acompanhar até a sala,
seja para sentar e buscar a sua mesa e cadeira. Necessita-se que a professora
auxilie diretamente na realização das tarefas. Pois o mesmo além de desfocar
rapidamente, busca outros colegas seja para xingar ou para brincar.
A sala possui muita informação, seja de letras ou desenhos, ou até
mesmo um espelho grande.
Em relação à independência para ir ao banheiro, consegue realizar as
demandas sozinho, e sobre a alimentação, necessita que a auxiliar esteja
próxima para a supervisionar. Não consegue socializar com os colegas na
hora do recreio, normalmente isola-se e possui baixíssimo vínculo com os
pares. Apresenta mais vínculo com apenas uma colega na sala, sendo que,
não sabe demonstrar afeição para essa colega, onde muitas vezes acabo
batendo nela. Normalmente a sua referência em sala de aula é a auxiliar ou
essa colega.
O uso de medicação e de sertralina, ritalina e aristab
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Davi de Oliveira Siqueira
Já há uma solicitação para vir uma professora auxiliar para o mesmo.
Quando há uma professora disponível, necessita-se que auxilie diretamente.
A sala não possui muita informação, contudo, há muitos ruídos externos
próximo a uma janela que dá para a rua, mas não senta próximo a ela. Os
ruídos que ocorrem normalmente são da educação física, onde o som entra
pela porta.
Na hora do recreio e na educação física apresenta dificuldade em se
socializar. Normalmente isolasse e não aparenta ter vínculo com os pares.
OBS:
* Fez alguns sons com a boca, e também manuseou o livro de maneira
estranha em grande parte do tempo.
*Aluno muito inteligente, parece ter hiperfoco na história.
14/03/22 CAIC
Jonder D C Gonzales
No contexto do recreio, sua interação com os demais colegas e sua
independência para a alimentação. Observado também em sala de aula o
local em que o mesmo sentava, como era a demanda pedagógica com a
professora regente, pois ainda não há uma auxiliar fixa. Foi conversado sobre
as demandas e suas funcionalidades e maneiras de trabalhar com a mesmo,
devido seu intelecto, onde apresenta um atraso e, além disso, fala somente o
espanhol.
17/03/22 CEM ARMANDO
GHISLANDI
Theylor da Silva Pires
Observação Geral:
Tem auxiliar; apresenta-se disperso em vários momentos; Se frustrou
rapidamente ao não conseguir o que quer, como por exemplo, na hora do
lanche, não conseguiu abrir a garrafa, começou a ficar irritado, e para não
piorar o caso, a auxiliar interviu. SIC, é agressivo; joga tesouras e outras
coisas. Quando se frustra fica em posição de feto embaixo da carteira e grita.
Quando necessita de auxílio, não sabe socializar-se, seja com adulto ou
criança. Tem comportamentos “aumentados” quando se machuca, bate ou
chora; Come somente o que traz de casa. Às vezes se esconde dentro do
armário. Verbaliza muito bem (com receio de pessoas desconhecidas). Não
busca os colegas para brincar no intervalo, brincou sozinho. Na sala,
demonstrou-se incomodado com a blusa molhada de água ou suor; como não
estava conseguindo relatar o que estava lhe incomodando, pegava os estojos
dos colegas para secar, ficava levantando e esfregando na camisa, na região
molhada.
Testou/irritou muito os colegas, indo na carteira e mexendo nas coisas,
tocando nos alunos.
Alguns alunos demonstraram medo, e quando chega perto, eles
batem/empurram e ele acabou revidando nas mochilas e não nos colegas.
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17/03/22 NEI ANJO DA GUARDA
LYAN BARBOSA ESSER
Em relação às atividades realizadas em sala de aula necessita que a
professora auxiliar lhe auxilie diretamente. A sala contém bastante
informação como pinturas na parede e brinquedos. A sala não fica próxima a
ruídos externos.
Em relação à disposição das carteiras, fica a depender da proposta da aula.
No dia em questão, durante a hora de contar uma história, lida pela
professora, o mesmo não prestou atenção em nenhum momento.
A sala apresenta mais ou menos 20 alunos.
Em relação à utilização do banheiro o mesmo ainda usa fralda, entretanto
aceita trocar tranquilamente.
Observações gerais:
Só se alimenta com a professora Gabriela. Não verbaliza. Não aceita
ficar na roda de atividade. Não pega em texturas (como massinha
normalmente coloca na boca). Se chamar ele não observa ou não olha. Fica
fazendo sons com a boca, é bem musical. Como figura masculina
demonstrou-se mais acessível, sentou e realizou brincadeira ao me
aproximar de uma cadeira da roda, sendo um pouco ao meu lado.
Chegou na mesa do lanche e sentou-se para esperar, como não havia o
que gostava, foi até um dos adultos para tentar aquilo que ele queria. Foi
ofertado maçã e banana, cacau e leite, mas, foi pouco tentado. Logo, pegaramno no colo, por um tempo. Faltou uma demonstração física. Nisso, como não
havia comido o lanche, deram-lhe duas fatias de pão, onde, além disso,
sentou-se separado da turma.
17/03/22 NEI PÃO E MEL
JOAQUIM GHISLANDI
Apresenta uma baixa funcionalidade ao se aproximar dos colegas. São
raras as vezes que precisa, mas, em sala aula, normalmente busca de
referência a professora auxiliar, ou o colega Vicente.
Não faz uso da medicação.
Em relação às demandas de comportamento ou aprendizagem, não
concentrasse e tem dificuldade em realizar as letras do nome, sabe
reconhecer mas.

18.03.22

Observações gerais:
Estava em notou-se que o mesmo apresentou-se por várias vezes Inquieto;
Apresentou-se dificuldade de compreender os comandos.
Ficou movimentando mais O livro do que observando as imagens; Tem um
colega que ele auxilia em sala de aula. Apresenta fala infantilizadas para
idade. Imita os colegas tanto para bem quanto para comportamentos
negativos. Testou algumas vezes a professora.
Se bater de frente apresenta episódios de crise e irritabilidade.
NOVA GERAÇÃO
GABRIEL
DE
SOUZA
Apresenta bastante estereotipias- movimentos de braços (FLAPPING);
Fica disperso grande parte do tempo; Tem um foco por letras, e consegue
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18.03.22

18.03.22

21.03.22

21.03.22

21.03.22

reconhecê-las e colocá-las em ordem (pode ser algo mecânico?)Quando faz
algo errado e sabe, ele vem e pede desculpa com beijo ou um “OK beleza com
a sua mão”. Gosta de música. Algumas vezes colocou a cara na caixa de som.
Em determinado momento, a professora colocou uma música calma para
poder fazer um tempo de meditação, sendo que o mesmo, ficou livre esse
tempo. Percebe-se que muitos dos comandos e apenas verbal e não tem
auxílio físico.
CEM JARDIM I CLUBE
VICTOR E FIGUEIREDO
Durante e após o recreio apresentou episódios de irritabilidade com os
sons da escola. Quando incomodado com os sons, da socos na mesa
Sua sala acaba sendo bastante barulhenta e, além disso, há uma questão dos
sons do ginásio e da rua. Na troca da auxiliar, para o lanche dela, aceitou
tranquilamente. Estava jogando em sala jogo de encaixe, peças de montar.
Não apresentou material adaptado.
CEM IATE CLUBE
MIGUEL
O mesmo não aceitou a prova adaptada de história e quis realizar da mesma
forma que os colegas.
Apresentou movimentos de balanço para organização.
Na chamada não falou “presente“, apenas assinou.
Foi falado dele na frente dele.
É tratado de forma infantil, aparentemente.
Quando mesmo começa a cortar papéis em sala é para sua organização pois
está nervoso.
Ele tem uma boa percepção, quando está agitado ele dá uma volta na escola
na parte superior e logo retorna.
Quando está cansado, fica sentado na frente da professora.
Não acompanha a turma. Fica disfuncional, não tem livro para acompanhar
o conteúdo em alguns momentos.
Apresentou-se, possivelmente, e com questões de limpeza pessoal, não
aceitando estar um pouco sujo.
CAIC
Yandres
Falta bastante na segunda
Disperso algumas vezes
Prof deu bastante exemplos verbais de como fazer, mas, nao deu uma
demonstração no quadro, depois de alguns minutos fez ao quadro, sendo
que, aí o mesmo entendeu.
Fala e compreende bem a comandos verbais.
CAIC
Miguel Nogueira
fala pouco, e raras as vezes quando solicitado
Vai bem na atividade de recorte
Prof deu bastante exemplos verbais e poucos visuais, o que demonstrou
uma dificuldade na compreensão.
SANTA CLARA
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24.03.22

25.03.22

Amora C Veit da Silva
Não aceita iniciativa que Parte de outro
Quer bastante colo.
É bem agitado em sala.
Reconhece números e letras e sabe escrever seu nome e reconhecer também.
Bem literal na hora de copiar do quadro, acaba copiando muitas vezes coisas
desnecessárias.
Às vezes não presta atenção no comando verbal da prof, mesmo sendo
comandos curtos.
Não repete a música quando cantam mas, quando está sozinho canta a
música que foi cantada anteriormente.
Está apresentando crises para testar os limites para impor a suas vontades
Não apresenta noção do perigo, segundo informações.
Não realizar a partir de comentar professor de educação física somente por
imitação dos colegas.
Testa bastante para sair da sala quando não avisam sobre o tema da
atividade.
Algumas vezes percebe-se que amora acha engraçado as são da auxiliar
frente a suas falas de não ou negação.
Não quis comer um lanche que foi proposto, teve comportamento
disruptivo Quando foi colocado o bolo em seu prato. Frente a isso, trouxeram
bolacha para ela.
Tocou na bolacha e demorou um tempo para comer.
Tem autonomia para comer e beber.
Deitou no banco algumas vezes.
Durante o dia, foi proposto uma atividade inicial com peças de encaixe. Ao
final da atividade a professora cantou uma música para guardar, sendo que,
amora não cantou a mesma. Depois de terem realizados todas as atividades
propostas, como lanche e o retorno para sala, foi proposta outra atividade, e
na hora de guardar, amora teve a iniciativa e começou a cantar a música
sozinha sem a professora
CEM ARMANDO GHISLANDI
Nicole Eggers
A professora chamou a rua até o quadro para escrever os numerais, escreveu
alguns, com dificuldade, mas, escreveu e desenhou o piupiu junto ao quadro
além da atividade proposta pela professora.
Como se senta na última cadeira, parece ficar deslocada em sala algumas
vezes.
Tinha uma atividade que estava desenhando, contudo, essa atividade já tinha
acabado. Quando a professora precisou trocar de atividade, pegou a folha e
com isso acabou desorganizando a mesma. Chorou bastante gritou e
demorou bastante tempo para se acalmar.
Na hora da chamada, demorou para responder a presença e apenas levantou
a mão, a professora tentou fazer com que a mesma respondesse verbalmente
da sua forma. O foco de interesse: pintinho/pinguim
Chorar ou gritar na hora de trocas de atividades.
NEI NOVA GERAÇÃO
ARTHUR JOSÉ BERTOLO
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25.03.22

Está indo tranquilo para casa.
Pegar no colo para ir pra sala depois do lanche, sendo que o mesmo
apresentou-se sonolento.
Quando o seu colega de sala está agitado, acaba desorganizando Artur, e
acaba gerando brigas e mordidas.
Algumas vezes, provoca ou tomar da mão dos colegas os brinquedos
CEM JARDIM IATE CLUBE
ANTHONY MOLLER DA SILVA
Segundo informações colhidas apresenta foco em cantigas onde ele interage
com solicitações. Às vezes joga no chão as peças e quando e quando
confrontado no chão.
Na chamada, ele não responde mas faz contato visual (auxiliar tenta ensinar
a levantar a mão)
Tem quadro de rotina simples porém muito infantilizado para idade.
Quando fui observar fora da sala o mesmo demonstrou-se mais agitado .
Em relação à educação física, o professor relatou que necessita estar com a
auxiliar para direcionar para as atividades, se não, acaba dispersando muito
fácil.
Bate auxiliar em alguns momentos.
Manteve-se na mesma sala, com a mesma turma desde o primeiro ano.
Quando vai para a escola com a mãe, chega tranquilo. Quando vai com o pai,
chega agitado, sic.
FELIPE DO AMARAL
vai bem na avaliação de matemática, não precisando de auxiliar.
Faz conta de forma expressiva, demonstrando através de gestos.
Mantém-se atento na explicação da professora.
Acompanha a turma segundo a professora.
Em sua mesa, é um pouco bagunçado.

25.03.22

28.03.22

NEI CRISTO LUZ
HENRIQUE BRILLINGER
Faz imitações
Não verbal
Tem bom comportamento na hora da música, Preparação para ir ao lanche.
No parque fica mais disperso; quando chamam (profs) acaba não
percebendo.
Demonstra-se com um baixo tom muscular para a idade. Demonstrou falta
de força tanto de tronco quanto de membros superiores. Demonstrou
também desequilíbrio no quesito dinâmico.
Quando chamado buscar contato.
Não apresentou estereotipias.
Demonstrou recusa inicial para novas atividades.
SEMENTES DO AMANHÃ
SOPHIA VICTORIA SANTANA
Em vários momentos andou na ponta dos pés.
Tem um foco maior em histórias e participa quando contadas.
Fica bastante irritada quando tomam um brinquedo de sua mão.
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28.03.22

Aceita comandos da prof e para guardar os livros.
A uma grande quantidade de alunos em sala e isso acaba desorganizando por
conta do barulho.
Durante o momento da aula, estava passando desenho e a mesma ficou no
colo da professora.
Tem um colega em sala, com uma deficiência, que lhe incomoda Por que
tem ciúmes da auxiliar por ficar mais com aluna.
NEI SANTA INÊS
Pedro Eduardo de Oliveira Sartori (SEM DIAGNÓSTICO)
Observação do aluno pedro sem diagnóstico.
Fala atrasada em comparação com os colegas, poucos balbucios
Socialização pobre; não busca os demais pares; prefere isolar-se.
Não olha quando solicitado.
Em relação aos brinquedos, da função devida
Tem interesse por carinhos e dinossauros (às vezes vai a professora e faz
sons de “waaar”).
Sic: tem dificuldade com tinta; às vezes quer fazer a atividade na vez do
amigo, não entende que precisa esperar (limiar de frustração curto), e dá
alguns gritos. Sendo que, normalmente grita
Na chegada, na maioria das vezes chega gritando.
Alimentação ele não aceita. Hoje de manhã, a banana ele pegou e jogou no
amigo. Foi colocado no prato e só empurrava o prato.
Grita quando não quer.
HENRIQUE SANTOS PONCIANO
Faz imitações
Não verbal
Tem bom comportamento na hora da música, Preparação para ir ao lanche.
No parque fica mais disperso; quando chamam (profs) acaba não
percebendo.
Demonstra-se com um baixo tônus muscular para a idade. Demonstrou falta
de força tanto de tronco quanto de membros superiores. Demonstrou
também desequilíbrio no quesito dinâmico.
Quando chamado buscar contato.
Não apresentou estereotipias
Demonstrou recusa inicial para novas atividades

29.03.22

CEM JARDIM IATE CLUBE
Murilo Tapia

Tem um pouco de dificuldade na fala; Em relação ao aprendizado,
tem dificuldades na escrita, em acompanhar a turma; Em relação às
maiores demandas apresentadas são a negação para realizar as
atividades pedagógicas; fica disperso e necessita sempre alguém lhe
auxiliando e direcionando para iniciar ou continuar realizando
atividade; ainda não entendi letra cursiva. Apresenta atraso na parte
pedagógica e não acompanha a turma. Apresenta dificuldade em conta
de vezes.
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30.03.22

Nei pequeno navegador
Foi observado 2 alunos, Bruno e Enzo, sendo que os mesmos, segundona
gestão da escola, poderia haver uma suspeita de diagnóstico. Foi observado
e passado as devidas informaçõe.

AMA Litoral-SC
MARÇO / 2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022 (vespertino)
Profissional: Mariana Lucena Araújo

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte às escolas, aos alunos e professores através
de orientação e diálogo mútuo entre equipe terapêutica multidisciplinar
institucional e educadores da rede municipal de ensino, a fim de alinhar estratégias
que possam suprir as demandas específicas e globais no desenvolvimento de cada
estudante.

Mês: Março /2022
Período: vespertino
Data
02/03/2022
03/02/2022
03/02/2022
07/02/2022
08/03/2022

Reunião interna com equipe AMA LITORAL.
Elaboração dos relatórios referentes ao mês anterior.
Inclusão de arquivos, relatórios e atualizações junto ao drive do
projeto.
Estudo interno na instituição sobre as elaborações do PEI no
decorrer do ano letivo, orientações junto a coordenação.
Local: C.E.M Nova Esperança
Aluno: Felipe Gabriel da Silva
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: N.E.I Dona Maria Francisca Silveira
Aluno: Brayan Livina
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.

09/03/2022

Local: Ama Litoral

10/03/2022

Demanda: Atividades internas, preenchimento de relatórios de
observação e atualização do Drive.
Local: N.E.I Criança Esperança
Aluno: Anthony Brito
Demanda:Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: C.E.M Dona Lili
Aluno: Noah
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11/03/2022

14/03/2022

15/03/2022

Demanda:Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local:Nei Odácia Damázio
Aluno: Emanuel
Demanda:Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: N.E.I Bom sucesso
Aluno: Benjamin
Demanda:Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: Ama Litoral
Demanda: Atividades internas, preenchimento de relatórios de
observação, atualização do drive e construção de PEI.
Local:N.E.I São Judas
Aluno: Não estava presente
Demanda:Não houve demanda, a aluna que viria transferida de
outra unidade teve problemas na transferência e o núcleo não
informou para desmarcar a visita.
Local: C.E.M Alfredo Domingos
Aluno: Davi
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.

16/03/2022

Local: AMA LITORAL
Demanda: Reunião semanal com equipe clínica e itinerante.

17/03/2022

Local: N.E.I Rio das Ostras
Aluno: Mallu
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.

18/03/2022

Local: N.E.I Pequeno Mundo
Aluno: José
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: Ama Litoral

21/03/2022

Demanda: Digitação e inclusão dos relatórios de observação no
sistema.
Local: Ama Litoral

22/03/2022

23/03/2022

Demanda: Construção PEI
Local: C.E.M Nova Esperança
Aluno: Felipe e Erik, segunda observação de Felipe para
levantar alguns outros pontos relacionados ao comportamento.
Demanda: Entrega do PEI para a equipe do A.E.E, explicação
sobre as orientações específicas para o aluno e estratégias para
serem repassadas aos professores.
Local: AMA
Demanda:Digitação dos relatórios de observação, inclusão de
informações ao drive e confecção de relatório mensal.
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24/03/2022

Local: N.E.I Dona Maria Francisco Siqueira
Aluno: Brayan Livina
Demanda: Orientações sobre o PEI elaborado para Brayan
Livina, conversa com Susana que é a professora responsável
pelo A.E.E. no núcleo e posterior explicação sobre as
orientações para as professoras de Brayan.
Conversa com a gestora Jana sobre caso de um aluno que não
tem laudo, nova explicação sobre o projeto.

25/03/2022

Local: NEI Criança Esperança
Aluno: Anthony Brito
Demanda: Orientações relacionadas ao PEI construído para
Anthony Brito, impressão de materiais entregues às professoras
e auxiliar relacionados aos comportamentos, desfralde e
orientações da nutricionista.
Local: AMA
Demanda:Elaboração de PEI das observações anteriores, junto
a coordenação.
Local: C.E.M Dona Lili
Demanda: Entrega do PEI de Noah, conversa com a professora
regente da turma e orientações referentes às informações
contidas no PEI.

28/03/2022

29/03/2022

30/03/2022

31/03/2022

Local: C.E.M Dona Lili
Aluno: Ian
Demanda: Observação inicial em sala para construção do PEI.
Local: AMA
Demanda: Digitação dos relatórios de observação, inclusão de
informações ao drive e confecção de relatório mensal.
Local:
Aluno:
Demanda:

AMA Litoral-SC
MARÇO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de Março de 2022
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte ás escolas, aos alunos e professores através
de orientação e dialogo mutuo entre equipe terapêutica multidisciplinar
institucional e educadores da rede municipal de ensino, afim de alinhar estratégias
que possam suprir as demandas especificas e globais no desenvolvimento de cada
estudante.
Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: CEM Ariribá
Data
03/03/2022 Nome: Fernando Gabriel Sprote
Observação: Paciente não se mantém próximo a turma, permanece na sala
do AEE e estão o levando para a quadra para aos poucos levá-lo para a sua
turma; Fernando é acompanhado por uma auxiliar e as professoras do AEE.
No momento do lanche Fernando busca sentar sempre na mesma carteira,
irrita-se quando o lanche é bolachas, solicita por comida, alimenta-se de
colher, pois relataram que o mesmo deixa cair a comida do garfo, em alguns
momentos necessita de. Para ir ao banheiro levanta-se e coloca as mãos na
região genital; agita-se quando está próximo do horário de ir embora,
atirando o tênis e peças.
Nome: Sophia Veronica Azevedo
Observação: Durante a observação foi possível identificar pouca interação
da criança com os colegas da turma, buscando muito mais os adultos;
apresenta dificuldades na fala e na comunicação, possui dificuldade para
compreender comandos, precisando de muito direcionamento para executálos; apresenta-se bastante literal; apresenta brincadeiras de enfileirar lápis,
isolando-se da turma e não prestando a atenção enquanto a professora fala.
Nome: Isis Schauer Moreira
Observação: Criança não se mantém sentada em sala, levantando-se a todo
momento, direciona-se para a frente da turma, ficando em frente ao quadro
junto com a professora ou caminhando pela sala, como também no
momento do lanche não senta para realizá-lo, corre pelo pátio e o alimento
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21/03/2022

é oferecido posteriormente. Não solicita o uso do banheiro, precisa ser
levada ao banheiro e já fez xixi na roupa algumas vezes. Mesmo não
demonstrando interação social adequada, aproxima-se de outras crianças,
demonstrando interesse. Escreve seu nome, sabe cores e números, interesse
por inglês.
Entrega dos Planos Individuais:
Fernando Gabriel Sprote
Sophia Veronica Azevedo
Isis Schauer Moreira
Nome: Gabriel Hennick
Observação: Criança se recusa a ficar em sala, no dia da observação foi o
primeiro dia a permanecer por 1 hora na sala de aula, em seguida saiu e
solicitou ir para a sala do AEE. Possui professora auxiliar, a qual auxilia
diretamente nas atividades pedagógicas e o acompanha a todo momento
durante o período em escola. Possui grande recusa pedagógica, não aceita
nenhuma atividade. Criança traz seu próprio e recusa o alimento da escola.
Não tem muitos amigos, apresenta dificuldades na interação social.
Nome: Luan Feijó Machado Abromoviz
Observações: ão interage com as outras crianças, tem muita dificuldade nas
habilidades sociais, realiza o lanche próximo a outro colega autista, porém
quem o busca é o colega. Quando o colega sai sem falar com ele, permanece
sozinho, ou vai em busca da auxiliar. Não mantém relações. Está sempre
próximo a professora auxiliar, é bastante dependente da mesma, fica
rodeando ela, andando em círculos. Apresenta comportamento muito
apático, permanece sentado em mesa, sempre está mexendo em algo, retira
os materiais do estojo e fica os olhando e mexendo com os dedos. Apresenta
muitas estereotipias, balança-se na cadeira. Ainda não apresenta habilidade
de leitura, mas reconhece as letras e os números até 50, se interessa em fazer
as atividades.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Carrossel
Data
04/03/2022 Nome: Daniel Pereira Couto
Observação: Criança em investigação de TEA. Daniel apresenta muitas birras
e agressividade, grita, chora e bate os pés quando algo sai daquilo que
espera. Interage com outras crianças, porém com interações mais agressivas
e com dificuldades de compartilhar a brincadeira. Dificuldades na fala e na
comunicação e para regular suas emoções. Não utiliza tênis, utiliza somente
chinelo. Busca sempre por atenção.
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Nome: Maria Victória Sanches Franco
Observação: Permanece por pouco tempo nas atividades mais estruturadas
ou de educação fisica, a qual exigem maior tempo de permanência e de
atenção, brinca um pouco e sai do ambiente correndo; criança precisa de
auxílio na realização das atividades, como também recusa a realização no
momento que é imposto e faz depois quando ve a turma fazendo; la busca
as outras crianças, mas interage de forma inadequada, pouca comunicação e
atenção compartilhada, busca mais os adultos que a compreendem melhor
Nome: Yan Pierri Gonçalves
Observação: Criança em investigação de TEA interage pouco com outras
crianças, tem pouca compreensão das relações; Apresenta atraso na fala e
distração significativa, segue comandos, mas necessita de orientação
direcionada em alguns momentos, participa das atividade, porém precisa de
mediação para permanecer na mesma ou para executar corretamente.
Dificuldades na comunicação.
22/03/2022 Entrega de planos individuais:
Maria Victória Sanches Franco
Entrega de Orientações indiretas:
Daniel Pereira Couto

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Vovô Alécio
Data
07/03/2022 Nome: Noah Zoschke da Silva
Observação: Criança está aguardando na fila de espera para atendimentos na
AMA Litoral, toma medicação (?), sua adaptação segundo relatos foi tranquila,
ele chora pouco, chora ao chegar na escola mas logo para; Se mantém
distante das outras crianças e possui pouca iniciativa para brincar no parque
ou com pares, como também pouca iniciativa para realizar atividades de sala;
Criança come bem, porém necessita que de na boca, não apresentando
autonomia neste momento. Segura junto de si um cobertor a todo momento;
Sabe as cores e fala poucas palavras de forma isolada, faz imitação de alguns
comportamentos com muito estímulo.
Nome: Lorenzo Brayan Moura Bastos
Observação: Criança apresenta bastante isolamento, afasta-se das crianças de
sala, como também se alimenta sozinho em sala. Dormiu boa parte da tarde,
necessitando de observação em outro dia.
Nome: Andriel Henrique Cremonte Nantes
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Observação: Não interage corretamente com outras crianças, como também
não quer participar dos momentos de roda sentado ao chão, senta-se em uma
cadeira próximo a auxiliar. A todo momento faz algo para chamar a atenção
dos adultos (bate em alguma coisa, corre, puxa o tapete, puxa a mão das
pessoas). criança ainda permanece de fralda. Professora auxiliar o lembra da
rotina oralmente diversas vezes durante a aula.
25/03/2022 Entrega de planos individualizados:
Noah Zoschke da Silva
Andriel Henrique Cremonte Nantes

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: CEM Antônio Lúcio
Data
08/03/2022 Nome: Diogo Rafael Aguiar Alves
Observação: A criança se comunica, tem intenção comunicativa, porém
apresenta dificuldades na fala e narrativa; busca a interação e as outras
crianças, mas apresenta forma de interagir inadequada. É bastante agitado,
se não direcionado fica caminhando pela sala e não concentra-se, distrai-se
facilmente, quando direcionado consegue manter sua atenção, olha para as
outras crianças e demonstra intenção em participar dos momentos, mas
possui dificuldades em manter a atenção compartilhada com grupo.
Nome: Lorenzo Guimarães Diniz
Observação: apresenta recusa das atividades, é preciso que seja direcionado
e ditado a ele o que deve copiar e realizar. Em alguns momentos a
professora auxiliar copia pra ele, pois o mesmo não da conta de copiar muita
informação sozinho; No momento do lanche precisa ser orientado a pegar
sua lancheira, as professoras abrem sua lancheira, abrem as embalagens e
ele come sozinho. Não mantém interação com outras crianças, isola-se tanto
em sala quanto no momento do intervalo.
Nome: Simon Samuel Rodrigues dos Santos
Observação: Criança tem um irmão na mesma sala, porém não tem muita
comunicação com o mesmo, professoras relatam que a criança se adaptou,
mas anteriormente buscava muito o irmão; Criança tem baixa interação com
outras crianças, isola-se, no intervalo caminha de um lado para o outro sem
funcionalidade. Permanece em fila e segue o fluxo das crianças. Precisa de
mediação da auxiliar para realizar as atividades, recusa-se a fazer sozinha.
28/03/2022 Entrega de planos individuais:
Simon Samuel Rodrigues dos Santos

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

93 / 150
AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

*Obs: Os outros dois planos criados, não houve possibilidade de serem
entregues, pois as professoras não conseguiram horários para receber, foi
reagendada a entrega.
Nome: Miguel Barcellos
Observação: A criança não possui diagnóstico fechado, mas está no processo
de investigação. O mesmo não acompanha a turma pedagogicamente, porém
na maioria dos dias apresenta interesse em realizar as atividades propostas
(que são adaptadas). Apresenta déficits na fala e linguagem, tem intenção
comunicativa; segue comandos; conversa com outras crianças, mas não de
forma elaborada, apresenta-se abaixo das outras crianças em relação ao seu
desenvolvimento. Não mantém atenção sustentada, precisando de
direcionamento; fala sozinho o tempo todo se não é pontuado; segue o fluxo
da turma, mantém-se em fila; dificuldades significativas na coordenação
motora ampla e fina; responde perguntas de forma coerente, mas pouco
elaborada; na aula de educação física não tem interesse na brincadeira em
grupo, preferindo pegar os blocos e brincar com menos crianças. Sempre
escolhe os blocos na educação física (SIC Professora); não possui noção de
regras de jogo ou de competição; dispersa-se facilmente; brinca pouco,
prefere ficar olhando; possui independência no lanche/intervalo.
Nome: Rafaela Maçaneiro
Observação: Faz tudo sozinha, porém apresenta-se um pouco mais lenta que
os demais, e acaba querendo copiar as respostas das colegas de sala pra poder
fazer mais rápido. Possui independência das AVD´s, vem ampliando sua
habilidade social, está mantendo interação com outras pessoas e vínculo com
algumas colegas da turma, anteriormente não falava com ninguém, porém
sem a auxiliar neste ano ampliou seu círculo social, ainda assim apresenta
comportamento mais isolado e apático. Não solicitou ajuda para a professora
quando necessário, uma colega percebeu que estava atrasada e avisou a
professora. A professora relata que a criança vem falando mais e fazendo mais
solicitações; criança acompanha a turma pedagogicamente, não necessita de
adaptações, às vezes um auxílio na interpretação, ou direcionamento da
atenção.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: CEM Presidente Médice
Data
11/03/2022

Nome: Alvaro Felipe de Paula Silva
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Observação: Possui independência para realizar atividades pedagógicas,
precisando somente de direcionamento e orientação direta da auxiliar ou da
professora, realiza as atividades pedagógicas corretamente e tem interesse.
Apresenta comportamento bastante agitado, balança-se na cadeira, mexe-se
bastante e está sempre buscando mexer em algo. Canta e fala a todo
momento, precisando que a professora chame sua atenção e pare a aula
diversas vezes.

11/03/2022

Nome: Bernardo Gonçalves da Silva
Observações: Não realiza as atividades sozinho, precisando ser direcionado a
realização da atividade; brinca com as crianças da turma, mas possui uma
brincadeira um pouco agressiva e dificuldade de interação adequada. Ele
participa da aula ativamente, responde perguntas gerais da professora,
levanta o dedo para falar e demonstra interesse em realizar atividades.
Nome: Diogo Couvados Casa
Observação: Criança senta-se na última carteira ao lado da professora auxiliar,
possui uma caixa com recortes de papel e E.V.A, tesoura, cola, canetinha, para
“brincar” quando não está com atividade para realizar. Permanece sentado
maior parte do tempo, levantando-se em alguns momentos para realizar
movimentos estereotipados e retorna a sentar, auxiliar possui voz firme que
o direciona. Necessita da auxiliar pois não possui habilidade de atenção para
permanecer em atividade ou no ambiente sala sem direcionamento. Possui
independência para realizar as AVD’s sozinho. Diogo recebe uma atividade
por professor que passa por ele, mesmo que seja a professora regente, recebe
uma atividade durante o período escolar, sendo a mesma adaptada. Diogo
está levando objetos escondido da escola, faz planejamento para colocar na
mochila enquanto as professoras não olham.
Entrega de planos individuais:
O plano do aluno Bernardo Gonçalves da Silva, não houve possibilidade de ser
entregue, pois as professora não conseguiu horário para receber, foi
reagendada a entrega.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Ariribá
Data
14/03/2022

Nome: Leonardo Teilor Cardozo Martins
Observação: Fica em fila acompanhado e de mãos dadas com a professora
auxiliar, caso contrário sai da fila, distrai-se com outras coisas ou corre pela
escola. A professora auxiliar precisa o direcionar, explicando a atividade para
que direcione sua atenção, mas realiza sozinho, acompanha a turma em
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aprendizagem. Realiza atividades a mais que os colegas, pois conclui as
atividades rapidamente.

29/03/2022

Nome: Miguel Cortes Zeni
Observações: Criança corre das professoras o tempo todo, sobe em janelas e
muros para pular e escapar, porém sem funcionalidade específica; atira-se ao
chão quando alguém tenta o pegar, não quer ficar próximo a outras
crianças. Fica descalço, não coloca o sapato em nenhum momento, relatos
de tirar a roupa toda.
Entregas de planos individualizados:
Leonardo Teilor Cardozo Martins
Miguel Cortes Zeni

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Sonho de Criança
Data
14/03/2022

Nome: Livia Gonzaga de Alencar
Observações: Livia segue o fluxo da turma nos momentos de atividades fora
de sala ou fila, mas sempre com uma professora por perto; Criança ainda
utiliza fralda e não iniciou o processo de desfralde. Tem dificuldade pra comer
sozinha, precisando de mediação em alguns momentos, come verdura
somente amassada e alimentos mais moles, pois tem dificuldade na
mastigação. Tem interação inadequada, até se aproxima das outras crianças,
mas sem muito desenvolvimento, não tem vínculos com pares.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Pioneiros
Data
15/03/2022

Nome: Malu Domingues
Observação: Malu apresenta comportamentos bastante inadequados para a
idade, chora muito quando contrariada, bate nos colegas e apresenta agitação
extrema. Não brinca adequadamente com outras crianças, baixa interação,
corre de forma disfuncional o tempo todo. belisca-se e no momento de
dormir balança-se e bate com a cabeça no travesseiro. Não aceita alimentarse na escola, comeu algumas vezes pedaços de banana e de biscoito salgado.
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Nome: Antonela Pelichero de Souza Rodrigues
Observações: Antonela tem rompantes de raiva excessiva, onde tem
dificuldade significativa em controlar e gerenciar suas emoções quando algo
sai daquilo que é esperado por ela, irrita-se facilmente. Apresenta fala
peculiar, bastante repetitiva e imitativa, utilizando falas das coleguinhas para
comunicar-se, como também comportamentos, segue as outras crianças o
tempo todo. (necessidade de mais observações para coleta de informação)

25/03/2022

Nome: Bernardo Eichstaed Griep
Observações: Fica bravo e recusa quando é falada a palavra não ou quando
não lhe disponibilizam algo que quer. Precisa de orientação e mediação para
ficar próximo a turma e em fila. É acompanhado por uma professora auxiliar,
que auxilia ele e mais um colega. Não necessita de auxilio direto nas
atividades, mas precisa de orientação para realiza-las, quando explicado mais
diretamente, consegue executar.
Entrega de orientações:
Malu Domingues
Nome: Antonela Pelichero de Souza Rodrigues
Observação: Antonela sempre quer fazer as coisas do seu jeito,
demonstrando inflexibilidade em alguns momentos, mexe na mesa,
movendo-a para frente e pra trás, não segue comando na maioria das vezes.
Criança fica girando em círculos; abaixa as roupas em qualquer ambiente, não
percebendo o ambiente; faz coco somente na fralda, fez tentativa na escola,
mas não conseguiu, chora muito, chegando a vomitar; não aceita muito a
alimentação, imita comportamentos inadequados dos colegas; apresenta
nervosismo e irritabilidade; fica em cima dos colegas para conversar, as
crianças acabam se afastando, não gosta de roupas curtas, quer sempre
roupas compridas.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Meu Primeiro Passo
Data
18/03/2022

Nome: Samuel Tavares de Lima
Observação: Criança é bastante agitada, possui comportamentos
inadequados em alguns momentos, sai correndo de perto da turma e precisa
ser bem orientado para permanecer em fila, onde risca as atividades em folha,
não apresentando dificuldades em realizar. Criança não possui habilidades de
pintura ou recorte, baixa habilidade de coordenação motora fina. Apresenta
boa compreensão pedagógica, mas dificuldade na execução, tem interesse
por letras e números, como também lê palavras e escreve. Sempre que uma
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atividade é proposta, ele recusa inicialmente “Não, não vou fazer” e em
seguida quando a turma começa a fazer, ele segue o fluxo. Utiliza fralda para
fazer coco, não sabe limpar-se sozinho ou se vestir, como também não solicita
para ir ao banheiro, quando está com vontade fica se contorcendo, e quando
é oferecido para ir ao banheiro, ele relata que está com vontade.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: NEI Recanto dos Passarinhos
Data
18/03/2022

Nome: Alice Cardoso Alexandre
Observação: Criança apresenta irritabilidade extrema, sempre que algo sai
do esperado chora e grita, atira-se ao chão. Sempre que abrem a porta da
sala, ela chora muito e precisam sair de sala com ela para se acalmar, em
seguida retornam. Não conseguem fazer a troca dela quando faz coco na
escola. Imita os colegas nas rotinas de sala, participa dos momentos junto a
turma, come sozinha, sem recusa (mas foi informado pelas professoras que
foi a primeira vez que comeu na escola). todo momento fica sugando os
lábios. apresenta brincadeiras mais individuais. Grita e chora quando quer
algo, apresentando dificuldade em comunicar o que deseja. Fala poucas
palavras. Bastante apática, sorri pouco e apresenta pouca expressão facial,
quando sorri é muito rápido. Não apresenta nenhum interesse especifico. Se
distrai facilmente, chora para sair do parque (não é antecipado).

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Março/2022
Escola: Liceu Catarinense
Data
22/03/2022

Nome: Lorenzo Stein
Observação: Lorenzo não permanece em sala, fica poucos minutos,
professora auxiliar relata que a criança tem muito incomodo com o barulho,
saindo da sala por esse motivo. Professora auxiliar o acompanha até a
biblioteca, neste ambiente permanece deitando-se ao chão, caminhando de
um lado para o outro. O lanche é realizado sem horário específico, realiza o
lanche sozinho com a auxiliar). Não segue uma rotina e não é imposto para
ele a permanência em sala. Quando está muito agitado morde-se e belisca.
Realiza 30% das atividades repassadas para ele, auxiliar relata que ele cansa
e não quer executar. Não permanece próximo a turma, sai o tempo todo de
perto e da sala, se afasta, corre, atira-se ao chão, em sala sabe seu lugar
(ultima cadeira), não acompanha a turma referente a pedagógico.
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Nome: Guilherme Bott
Observação: Não se recusa na realização de propostas de atividades
individuais. Fala muito palavrão, faz xingamentos as pessoas. Apresenta
muitas dificuldades no relacionamento interpessoal, se aproxima e conversa
com as outras crianças, mas não tem muita noção de trâmites sociais.
Professor relata “não é um aluno 10, mas é um aluno 8”. Participa das aulas e
segue comandos, mas afasta-se nos momentos em grupo. Apresenta-se
aleatório na brincadeira, mexe os braços o tempo todo, não fica parado,
caminha de um lado pro outro, fica dançando e pulando sozinho. Não se
adequa muito a interação social e as atividades em grupo, dificuldade em
mante-se nas interações. Apresenta dificuldades na coordenação motora.

AMA Litoral-SC
MARÇO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EDUCAÇÃO BALNEÁRO CAMBORIÚ/SC
MARÇO/2022

AMA LITORAL - SC
(Associação de Pais e Amigos do Autista)
MARÇO/2022
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ATENDIMENTOS AMA LITORAL - SC
RELATÓRIO CONVÊNIO EDUCAÇÃO - 2022
ESPECIALIDADE

COMPETÊNCIA/2022
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

-------

155

177

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

MUSICALIZAÇÃO
 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: FEVEREIRO/2022 - REMOTO: 04
 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: FEVEREIRO/2022 – PRESENCIAL: 173
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

--------

146

167

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

PEDAGOGIA
 Total de Atendimentos Pedagogia Realizados: FEVEREIRO/2022 - REMOTO: 00
 Total de Atendimentos Pedagogia Realizados: FEVEREIRO/2022 – PRESENCIAL: 167
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

--------

153

177

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

ARTES
 Total de Atendimentos Artes Realizados: FEVEREIRO/2022 - REMOTO: 00
 Total de Atendimentos Artes Realizados: FEVEREIRO/2022 – PRESENCIAL: 177
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

---------

145

163

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: FEVEREIRO/2022 - REMOTO: 04
 Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: FEVEREIRO/2022 – PRESENCIAL: 163

AMA Litoral – SC
MARÇO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022.
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Educador Musical: Iago Bruno Gonçalves

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos,
levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários.
Com o retorno presencial dos atendimentos, os usuários realizaram diversas
atividades de sondagem, com o objetivo de estimular as habilidades que já foram
aprendidas no ano anterior e auxiliando nas que estão sentindo ainda dificuldade.
Objetivos:


Utilizar uma abordagem pedagógico-musical aprimorando habilidades auditivas,
cognitivas, motoras e de percepção e execução musical, buscando ampliar as
vivências musicais para contextos sociais e de grupo. Abordar o processo de
criação e composição, explorando arranjos e construção de enredo.



Aumentar a permanência e funcionalidade de se manter sentado; desenvolver um
foco de interesse sonoro-musical; trabalhar a percepção sonora por meio de
exploração de diferentes timbres; Desenvolver a funcionalidade musical do
instrumentos explorados em atendimento; Promover a atenção e interação por
meio de canções e improvisação musico-centrada.



Direcionar o pensamento lúdico e a criatividade por meio de atividades de
composição e história cantada e realizar uma abordagem teórico musical,
trabalhando conceitos e desenvolvendo leitura melódica.



Trabalhar a autonomia nas escolhas em atendimento, promover a participação
musical ativa durante as práticas musicais e potencializar a interação e atenção
compartilhada, ao passo em que se promove estímulos cognitivos, motores e de
linguagem.



Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os aspectos
matemáticos e de notação musical, trabalhando a cognição e a concentração e
estimulando aspectos linguísticos e motores.
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Explorar consciência vocal por meio de solfejos e canções; Trabalhar o ritmo e a
dinâmica nas práticas musicais. Desenvolver o conceito de melodia, por meio de
escrita alternativa, ressaltando o aspecto temporal das sequencias melódicas
Trabalhar a atenção, concentração e memória por meio de jogos musicais.



Promover estímulos nas habilidades auditivas, motoras e de interação com
brincadeiras musicais e exploração de instrumentos com prática musical.
Trabalhar a imitação e a funcionalidade dos objetos explorados em atendimento.
Ampliar o interesse no fazer musical e na relação com o outro.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MARÇO de 2022.
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Educadora de Artes: Maristela Imianowsky Kolaga

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos,
levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários.
Com o retorno presencial dos atendimentos, os usuários realizaram diversas
atividades de sondagem, com o objetivo de estimular as habilidades que já foram
aprendidas no ano anterior e auxiliando nas que estão sentindo ainda dificuldade.
Objetivos:











Desenvolver novas formas de Arte, através de sua imaginação;
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade
proposta;
Desenvolver a expressão e a criatividade;
Estimular a atenção compartilhada;
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes;
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes;
Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com
diferentes materiais e suportes;
Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos;
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes;
Trabalhar autonomia e interação social.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de Março de 2022
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Pedagoga: Rogiane Gordin de Avila Duarte

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos,
levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários.
Com o retorno presencial dos atendimentos, os usuários realizaram diversas
atividades de sondagem, com o objetivo de estimular as habilidades que já foram
aprendidas no ano anterior e auxiliando nas que estão sentindo ainda dificuldade.
Objetivos:


Estimular as funções executivas (atenção/concentração e memoria) e
avançar no processo de alfabetização;



Desenvolver funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilidade cognitiva), apropriação do sistema de escrita alfabética e
desenvolver habilidades matemáticas;



Desenvolver funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilização cognitiva), desenvolver consciência fonológica e a apropriação
do sistema de escrita alfabética;



Desenvolver

funções

executivas

(atenção/concentração,

memoria,

flexibilização cognitiva), interpretação de texto por meio de diversos gêneros
textuais, resolução de situações problemas;


Desenvolver as funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilidade cognitiva), estimular a escrita e a leitura.

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

150 / 150
AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

AMA Litoral-SC
MARÇO/2022
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO

03/12- 2022 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE

AMA LITORAL SC

RESPONSÁVEL

LINO CARLOS FRANZOI

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03ª PARCELA DE 12

RELATÓRIO Nº

01-26-04-2022

Recebemos, na data de 26 de abril de 2022, documentação a título de prestação de contas da
entidade supracitada, dando origem ao Processo 03/12-2022, referente à 03ª parcela do Segundo
Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2020 abaixo descrito, que após verificação documental,
constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDENADOR DA DESPESA:. MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/01001-35

FONE: 47-3264.0244

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 470 Bairro dos Estados – Balneário Camboriú

CEP: 88.339-025

E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com
RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 12 MESES
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO 005/2020 SED
Empenho 1531/2022
GESTORA DA PARCERIA:

CPF: 558.923.969-91
INÍCIO: 01/2022
TÉRMINO: 12/2022
DATA: DEZ/2021

VALOR R$ 34.203,22

REPASSE EM: 01/04/2022

HAYDÉE ASSANTI
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 73.802.134/0001-08
Rua 2438, 146 – Centro - CEP 88330-404 – (47) 3360-0444

Assinado por 1 pessoa: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FDFC-8603-5D4F-71FE e informe o código FDFC-8603-5D4F-71FE

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de
Trabalho, estritamente no objeto acordado.
2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observandose a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria.
3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a
movimentação específica dos recursos.
4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem
como a sua respectiva liquidação.
5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das
formalidades legais.

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
8- RESSALVA: Nenhuma ressalva a ser considerada.
9- OBSERVAÇÃO: A Entidade efetuou a devolução de recursos no valor de R$ 4.328,49 , no dia 18/04/2022.
Comprovante da operação juntada à prestação de contas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
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6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano
de Trabalho apresentado.

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo
de prestação de contas da AMA LITORAL SC em referência, e seus agentes.
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise
dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de
recursos.
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas. A

ressalva não impossibilita o recebimento da próxima parcela.
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos
subsequentes.

Haydée Assanti - Gestora de Parceria
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

26/04/2022

De acordo: Secretaria Municipal de Educação

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Secretaria de Educação
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