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TERMO DE COLABORAÇÃO N". 01/2021

PARCERIA QUE ENTRE sl CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA E A
ORGAN1zAÇÃO

DA

SOCIEDADE

CIVIL

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS Dos
EXCEPCIONAIS, PARA Os FINS QUE
ESPECIFICA.
_./¬
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
COSMORAMA, com sede na cidade de Cosmorama, na Rua Joaquim da Costa Maciel n° 1261,
inscrito no CNPJÍMF sob o n° 45.162.054/001/91. neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIS FERNANDO GONÇALVES, brasileiro, casado, residente e domiciliado à
Rua Joaquim da Costa Maciel. n° 846, Centro. nesta cidade de Cosmorama, Estado de São Paulo,
portador da Cédula de Identidade/ RG n.° 17.626.430-9-SSPISP, doravante denominada
CONCEDENTE, e de outro lado a “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS” - APAE, entidade de direito privado, regularmente constituída, sem ñns

lucrativos, com sede em Votuporanga-SP, Rua Tiete 4.860 - Parque São Pedro, CEP 15505-186,
inscrita no CNPJ/MF n° 45.166.030/0001-00, neste ato representada respectivamente por sua
Presidente Sra. MÁRCIA CARDOSO LUQUETI GIANOTI, brasileira, casada, portadora do RG
11.362.187-5-SSP/SP,
/'

.

CPF/MF

n°

075.271.178-42,

daqui

para

diante

denominada

PROPONENTE, resolvem celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento na Lei
Federal n°. 13019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal n°. 13.204, de 14 de dezembro

de 2015, nas Instruções n°. 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, sujeitando-se,
no que couber, às normas contidas na Lei Federal n°. 8666, de 21 de junho de 1993, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Termo tem por objeto o desenvolvimento, pelos partícipes,
de atividades destinadas à prestação de serviços de proteção especial para pessoas com deﬁciência
tendo por finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos
participantes com atendimento através da Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga,
localizada na sede da Associação, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte
integrante e indissociável.
_

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO
2.1 - A Concedente nomeia como gestor do presente Termo o(a) Sr.(a) Luiz
Henrique Machado, portador(a) do RG n°. 34.548.545-2 e do CPF n°. 307.010.618-80.
W
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS
3.1 - São obrigações da concedente:
l - Fornecer os recursos para a execução deste objeto;
II - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
III - Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria,
durante a vigência do objeto;
IV - Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o
Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada
pela Proponente;
V - Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
VI - Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
VII - Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela
Proponente:
VIII - Elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas
da proponente. a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade. eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei
n°. l30l9/14.

,ZÉ

3.2 - São obrigações da proponente: I - Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo;
II - Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
III - Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno,
dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e
fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações
referentes a este Instrumento, bem como aos locais de execução do objeto;
IV - Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, conforme o caso;
V - Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários. fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento
do Termo, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária
ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto
da parceria ou restrição à sua execução;
VI - Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do

dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a
prestação de contas;

VII - Identificar O número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no
corpo dos documentos da despesa. e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a
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ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga
parcialmente com recursos do objeto;
VIII - Divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso mantenha, e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as
seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE,
descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de
contas da parceria, bem como atender a Lei Federal n°. 12527/ l l:
. V Â
'
IX - Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na

/¬
/z

forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública
Municipal, sob pena de suspensão da transferência;
X - Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não
justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórías aos princípios
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da
parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração
Pública;

/`×.

'

XI - Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação
dos trabalhos. ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
XII - Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência,
economicidade, prazos e os custos previstos;
XIII - Cornprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônica ou
recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por
meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a
permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
XIV Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;
XV - Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o
presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do
presente termo nesta conta bancária;
XVI - Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como
condição para a execução do presente objeto;
XVII - Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes
das aplicações correspondentes em até 30 (trinta) dias após o encerramento da parceria, salvo se não
forem utilizados;
XVIII - Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros
não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho;
XIX - Comprovar de forma integral no final do Termo todas as metas
quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

XX - Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio
da entidade. para aquisição de materiais e serviços;
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XXI - Manter-S e adimplente com o Poder Público concedente naquilo que
tange tt' prcst açao
`

de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal
perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;
XXII - Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela
Proponente. assim como alterações em seu Estatuto.
CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL
4.1 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista,
de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a
realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE

/`*
'/

t›ssEMBoLso
5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Parceria, no
presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a PROPONENTE, de acordo com o cronograma
de execução constante do Plano de Trabalho, o valor de R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil
e oitocentos reais). referente a 17 (dezessete) usuários.
5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas
segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a
etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA sexta _ DA MQVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

I/N

6.1 - Os valores a repassar , segundo 0 erono grama de desembolso, deverão
ser depositados na conta específica da PRO PONENTE, vinculada ao objeto, na Agência n° 0364, da
na Conta Corrente n° O03.l874-5.
Canta Econom rca' Federal,
i
6.2 - Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta
ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou juridica, inclusive dos empregados, ou por
meio de depósito em conta bancária.
6.3 - Os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser
utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições
previstas neste instrumento.
6.4 - A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive
com os rendimentos não utilizados. caso não efetue a boa execução dos recursos.
6.5 - A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
Proponente a participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
7.I - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da
legislação aplicável. nos seguintes casos:
a) inexecução do Objeto;
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b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
instrumento, ainda que em caráter de emergência.
7.2 - Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da
CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não
comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.
1

/""'\

iv

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTAÇAO DE CONTAS
8.1 ~ Prestar contas de forma integral das receitas e despesas até 28 de
fevereiro do exercício seguinte e segundo a Lei n° 13019/ 14, e de acordo com os critérios e
indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira,
bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do
exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da entidade parceira, segundo as
normas contábeis vigentes.
8.2 - Durante o prazo de 10 (dez) anos. contados do dia subsequente ao da
prestação de contas integral, a Proponente se compromete em manter em arquivo os documentos
originais que compoem a prestaçao de contas.

CLÁUSULA Noiva _ DA VIGÊNCIA
9.1 - Este Instrumento tem sua vigência de 03/03/2021 até 31/12/2021,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que
seja mais vantajoso para Administração Municipal, mediante elaboração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DAS PRo1B1ÇõEs
10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE:
I - A redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou
não;

Il - Integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo
concedente;
'
Ill - Realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo;
IV - Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título
de taxa de administração;
V - Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis
com o objeto deste Termo;
Vl - Executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
Vll - Retirar recursos da conta específica para outras finalidades com
posterior ressarcimento;
IX - Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;
X - Pagamento de despesas bancárias.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DA RECISÃC E DA

l1.l - O presente Termo poderá ser denunciado ou rescindido pelos
partícipes a qualquer momento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando as partes
responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.
11.2 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo o descumprimento
de qualquer das cláusuias pactuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de
informação em qualquer documento apresentado, cabendo, se for o caso, a aplicação das sanções
previstas no art. 73 da Lei n°. 13019/14.

A

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA ALTERAÇÃO oU

/'¬*~

MQDIFICAÇAO Do PLANO DE TRABALHO

12.1 - Este Termo poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de
Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e
justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

12.2 - Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia
apreciação da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle,
ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO '
13.1 - O extrato do presente Termo será publicado na imprensa oﬁcial, de
acordo com o disposto no art. 38 da Lei n° l3OI9/ 14.
CLAUSULA
/'¬

DÉCIMA

QUARTA

-

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

.

l4.l - As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da
seguinte classificação orçamentária: 3.3.50.43.00, Funcional Programática 08.242.00I2.2009.0000.
14.2 - Em caso de termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos
para sua cobertura, de Cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro.

AVALIAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO MONITORAMENTO E

15.! - O monitoramento e avaliação será realizado no mínimo l (uma) vez,
antes do término da vigência da parceria, por meio de servidores/técnicos da CONCEDENTE, que
possuam Conhecimento suficiente para avaliação do objeto da parceria, por meio de visitas in loco
e/ou pesquisa de satisfação com os beneﬁciários do plano de trabalho.

‹

15.2 - Do monitoramento e avaliação será emitido relatório técnico, na
forma prevista pelo art. 59, da Lei n" l30l9/14.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ Do FoRo

.v**°”“\'

.S.z._.,
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16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Tanabi. E5'íad° Úﬁ SãO PöUl0,

para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvidas
administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

17.1 - Se for o caso, os bens e direitos remanescentes na data da conclusão
ou extinção da parceria e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos repassados pela administração pública, serão revertidos, por doação, a
outra entidade parceira, sendo que os bens permanentes, eventualmente, adquiridos com recursos
públicos deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término da parceria ou no caso de
extinçao da organizaçao da sociedade civil parceira.
/¬~

17.2 _ É de prerrogativa ri-.r CONCEDENTE, assumir ou transferir zr
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua
descontinuidade.
17.3 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n
13.019/ 14 que não foram mencionados neste instrumento.
17.4 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas
estabelecidas. as partes firmam o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Cosmorama/S P, 09 de março de 2021
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Prefeito Municipal
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Presidente da APAE
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MACHADO

Diretor do Departame to S cial
RG: 34.548.545-2 SS /SP
CPF: 307.0I0.618-80
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ANExo RP-12 - REPAssEs Ao TERCEIRO sEToR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO _ TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PúELICo(A)z MUNICIPIO DE COSMORAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARcEIRAz APAE - AssocIAÇÃo DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
'
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 01/2021
OBJETO: Desenvolvimento, pelos participes, de atividades destinadas à prestação de serviços de
proteção especial para pessoas com deficiência tendo por finalidade promover a autonomia, a
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes com atendimento através da
Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga, localizada na sede da Associação .
//*\

ADVOGADO(S)/ N° OAB: (*)

___,

_

_

_

*_ _

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

/'¬-_

a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
01/201 I do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cademo
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Compiementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seujulgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Cosmorama - SP, 09 de março de 2021.

GESTOR Do ÓRGÃO PúBI,Ico I›ARcE1I1gz
Nome: Luis Femando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Rua Joaquim da Costa Maciel. N" 1261 - Caixa Postal 15 - CEP 1oã30'000 - Fone/Faxí (17) 3836-9220 - Fax (17) 3836-9223
Siteí www.cosmorama.sp.gov.br - E'mailí gabinete@cosrnorama.sp.gov.br
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Data de Nascimento: 12/10/1965
Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 346 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.

E-mail institucional: gabinete@cosmorama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Telefone: (17) 3836-9220
V

_

Assinatura:

Responsáveis que assinaram 0 aju_s_te:
/"`

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO;
Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.273-33 - RG: 17.626.430-9

Data de Nascimento: 12/10/1965
Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabinete@cosmorama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Telefone(s): (17) 3836-9220
Assinatura:
_
PELA ENTIDADE PAWRCEIRA:

Nome MÁRCIA CARDOSO LUQUETI GIANOTI
/'¬~

Cargo: Presidente
CPF: 075.271.178-42 - RG: 11.362.187-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 22/10/1963
Endereço residencial completo: Rua Javari, n° 3211, Patrimônio Novo, Votuporanga - SP, CEP:
15.501-220
E-mail institucional: presídente.apaevotu@outloolccom
E-mail pessoal: nao possui
Telefone(s): (17 9974 -1150
,
Assinatura:
__

* Facultativo. Indicar Q uando J'á constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Rua Joaquim da Costa Maciel, N" 1261 - Caixa Postal 15 - CEP 15530000 - FonelFax1 (17) 3836-9220 - Fax (17) 3836-9223
Sitei www.cosmorama.sp.goI/.br - E-mailí gabinet.e@cosmorama.sp.gov.br
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ANEXO RP-12 - REPAssEs AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA I: DE
NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLIcO(A)z MUNICÍPIO DE OOSMORAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARcEIRAz ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS ~ APAE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 01/2021 - Aditivo n° 01

/¬¬

OBJETO: Oferecer atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual,
proporcionando-lhe condições necessárias para desenvolvimento de suas potencialidades, levandoOs a inclusão social.
ADVOGADO(S)/ N° OAB: (*)
,
j
_
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

/-'¬~

a)
O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribtmal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com O
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
cl)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer O
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Cosmorama - SP, 24 de maio de 2021.

GESTOR DO ÓRGÃOEPÚBLICQ IPARcE1Roz
Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nmcirnento: 12/ 10/ 1965
J

Rua Joaquim da' Costa Maciel, N” 1261 - Caixa'Postal 15 - CEP 15530000 - Fono/Faxl (17) 3H36'9220 - Fax (17) 385499223

Sítef www.oosmorama.sp.gov.br ~ E*mašl= ¡abtnete@cosmoraIns.sp.gov.br
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Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabinete@cosmorarna.sp.gov.br
E-mail Pessoalz não Possui
Telefone: (17) 3836-9220
Assinatura:

Ja
@

Responsáveis que assinaram 0 ajuste:

,,___ PELO ÓRGÃO PÚBEIOO PAR_‹;EIROz
V”

Nome: Luis Fernando Gonçalves
. Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 12/10/1965
Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabínete@cosmorama.sp.gov.br
E-mai'l pesso al'.nao
" possur'
Telefone(s): (17) 3836-9220
Assinatura:,_í_,_,',_=._,, É, ¿___¬J,
£_-Ê

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: MÁRCIA CARDOSO LUQUETI GIANOTI
Cargo: Presidente

CPF: 075.271.178-42 - RG: 11.362.187-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 22/10/1963
Endereço residencial completo: Rua Javari, n° 3211, Patrimônio Novo, Votuporanga - SP, CEP:
I 5.501-220

E-mail instituciona1 : presid ente.apaevotu@Out lo Ok .com
E-mail pessoal: não possui
Telefone(s): (17 99744-1 150
Assinatura'
'
Ç'
i

PW” ti

s

_

(*) Facultatšvo. Indicar quando já constituido, informando, inclusive, O endereço eletrônico.

Em Jozqtúm as ceàaimâèâzr, Nf* Ian _ cam Pazzzl Is é CEP Iõõäó-ooo -z 1~'‹m¢fFa×= (Iv) asse-9220 - Faz (11) assentes
Sinai www.casmorama.ap.gov.br - E-mail! gahinete@coimoI'smaznp.3ov.br
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ANEXO RP-12 - REPASSES A0 TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
F

Ós.GÃofsNrtoAoE PÚBLtc0(A)z MUNICÍPIO DE cosMoRAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - APAE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 01/2021 - Aditivo n° 02
OBJETO: Oferecer atendimento especializado à pessoa com deﬁciência intelectual,
proporcionando-lhe condições necessárias para desenvolvimento de suas potencialidades, levando»
os a inclusão social.

`

ADVOGADO(S)/ N° OAB: (*) _..

Í

f , _*

/'¬*

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Faulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°

01f2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

/_?/'N

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oﬁciai do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando‹se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico ‹~ ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
Dame-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento ﬁnal e consequente publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
39.13*-'
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Cosmorama - SP, 15 de setembro de 2021.

I

§Es'roR.po ÓRGÃO PÚBLICO rz-mcsmoz
Nome: Luis Fernando Gonçalves

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.278-33 -› RG: 17.626.430-9

Data de Nascimento: 12/IO/1965

í

f

nú; Jzäzúm Jà ceará Mn-,tz1ÇiN° 1261 _ cízí-;š Pzzzeâí151 CEP isšso-ooo _ Feio/Faz: (11) issss-sš2o- Fšz (1-Í) sem-sãza `
Sinai www.ooemorama.sp.gov.br -« E-meílí gubinete@ooomorama.sp.gov.br
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Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mai! institucional: gabínete@cosm01¬ama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Telefone: (17) 3836-9220
/`\

Assinatura:

A

9

_i

Resgonzsáveis que assigiarggn o,ajust_e¿

PEL9 Ó1_1GAç__›_;>_úB1,Ico i=¿-micmaoz
Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: U85.25I.278«33 - RG: 17 626.430-9
Data de Nascimento: 12!10/1 965
End ereço resid enciai completo: Rua šoaquím da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmoraim - SP
- CEP 15.530-009.
«
E-maii institucional: gabi11ete@cosmorama.sp.gov.br
'
E-mal'I pessoal : nãop ossui`
Telefone(s} (17) 3836-9220
Ã-;
í

/-¬

A55m
PELA

-zé*

4

_ H

TIDV;-\DE
PARÇEIRA:

Nome; MÁRCIA câkooso LUQUE11 Gmwon
Cargo: Presidente
CPF: 075.271.178-42 - RG: 11.362.187-5 SSPÍSP

Data de Nascimento: 22/10ll963
'
Endcreço residencial completo: Rua Javari, ri” 3211, Patrimônio Novo, Votuporanga - SP, CEP:
15.501-220

E~maiI institucional: presidente.apaevotu@outIook.co1n
E -mail pesso al: nao
` possui'
_

Teiefone(s): ( 7) 9

Assinatura:

_ i

44-1150

_

(*) Fa‹:1i1lfativo.;I7oZ‹1icar :guiando conotitúiáo, iriformand

i

inclilsívo, o enoefoço eletrônico.
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ANEXO RP-12 - Rsrnssss Ao 'rsncnlno srrron - TIÊRMO DE CIÊNCIA E DE
No'rn‹¬1€AÇÃo -TERMO os, coLAnoRAÇAo¡FoMENT0

ÓRGÃO/snritoaos
Pt'JsL1co(z›.)z tvnmicirro DE cosmonnma
~
~
.
onoéouzaçao DA socrsonos own. Pnncslnn. Associaçao os PA. rs E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - A?AE
.
._
O
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 01/2021 - Aditivo n 03
OBJETO' Oferecer atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual,
proporcionando-lhe condições necessárias para desenvolvimento de suas potencialidades, levandoos a inclusão social.
1,`\,

ADVOGADO(S)/ N” OABI (*) _

c

z

W

z

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a)

/"
'_'

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eietltônico, conforrlle dados abaixo indicados, em consonância com o estabeiecído na Resolução n°
0l¡2011 do TCESP;
o)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oﬁcial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n°¬ 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Dante-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Cosmorama - SP, 08 de novembro do 2021,

GESTQR 13l3LÓRÇÃo _I3ÚaL1co raucnrnoz

Nome: Luis Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 12/lüil 965
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Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, n° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 1 5.530-000.
E-mail institucional: gabinete@cosmorama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possuí
Telefone: (17) 3836-9220
Assinatura:

âaã. 51-..z-[. 0,]

Responsáveis que_assÂg;3r_gr_n__ogiuste:

._

PELO ÓRGÃo:Pz'›;1_sL1coVWP.âRcE1r{o=
Nome: Luís Fernando Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal'
CPF: 085.251.278-33 - RG: 17.626.430-9
Data de Nascimento: 121'10/1965
Endereço residencial completo: Rua Joaquim da Costa Maciel, 11° 846 - Centro - Cosmorama - SP
- CEP 15.530-000.
E-mail institucional: gabinete@cosm0rama.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
Te1efone(s): (17) 3836-9220

Assmazzzzzz

sí, :_..¬À@

regà :ENTmz_o›1;ggmcelmz
Nomzz MÁRCIA czomoso LUQLIETI orzmorí
Cárgo: Presidente
z"*

"

CPF: 075.271.178-42 ~ RG: 11.362.187-5 SSPISP

~

Data de Nascimento: 22110/1963
Endereço residencial completo: Rua Javari, n° 3211, Patrimônio Novo, Votuporanga - SP, CEP:
15.501-220
E-mail institucional: presidente.apaevotu@outlook.com
E-mail pessoal: não possui

Telefom-:(5) (17) 9974 -1150
Assinatura:

}¡‹L

C6.-ÍQMÊL'

_

Í.
(*) Facultat1voÍh1d1cer quandojá co111stitu10o,7 1iÍr1Í`ormar1c71o;Íi01clusíve, o endereço eletrônico.

Rua Joaquim da Costa Maciel, N° 1261 - Caixa Postal 15 » CEP 15530-000 ~ FoneÍFaxÍ (17) 3836-9220 - Fax (17) 3836-9223
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I - IDENTIFICAÇÃO:
1.1.

DO TIPO DE PARCERIA

Colaboração

1.2.
DA AçÃo
sERv|ço DE PROTEÇÃO soc|A|. EsPEc|AL PARA PESSOAS con oEl=|c|ÊNc|A, roosos E SUAS FAMl|.rAs

1.3.

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSCIÍENTIDADE

Nome: Associação de Pais dos Amigos e Excepcionais de Votuporanga
CNPJ: 45.166.030/0001-00
Endereço: R: Tietê

Número: 4860

Complemento:

Bairro: Parque São Pedro
Municipio: Votuporanga
Telefone/Fax: (17) 3426-8494
E-mail: apaevotugoranga@hotmaiI.com

CEP: 15.500-186

1.4.

DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADEIOSC

Nome: Márcia Cardoso Luﬂiueti Gianoli
RG: 11.362.187-5

.z-×¬.

Site: www.apaevotuporanga.org.br

CPF: 075.271.178-42

Endereço: R: Javari

Número: 3211

Bairro: Património Novo
Município: Votuporanga
Telefone Celular: (17) 99744-1150
E-mail: presidente.apaevotu@oullook.corn
Data do inicio do mandato: 0210112020

CEP: 15.501-220

1.5.

Complemento: Apto. 04

Data do término do mandato: 31/12/2022

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nome: Aparecida Pereira de Moura Ribeiro
Cargoflfunçãoz Pedagoga

Formação Proﬁssionalc Licenciatura Plena em Pedagogia com Administração de 1°. e 2°. Grau
N” do Órgão de Classe: MEC 19.45?
Endereço: Rua Tietê
Número: n” 3189
Bairro: Santa Etiza
CEP: 15. 505--186
Municipio; Votuporanga
Telefone Celular: (17) 99?15.?'2?1
E-mail: s.socialapae@hotmail.com I çidir|_haapae@_hotmai_I.cg_rg

Complemento:

2
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II - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADEIOSC
) Familias

lldoso
) Crianças e Adolescentes
l Pessoa com Deﬁciência
) População de Rua/Mígranie
( ) Outros
/"'\

ill - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O Serviço oferta atendimento especializado a familias com pessoas com deﬂciência e idosos com algum grau de
dependencia, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração de imagem,
isolamento, oonﬁnamento, atitudes discriminatorias e preconceiiuosas no seio da familia, falta de cuidados adequados por
pane do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidadelcapacidade da pessoa, dentre outras
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

IV- PRAZO DE EXECUÇÃO
O serviço será prestado no decorrer do anolexercicio de 2021.

,«-¬-Ps

V- META E PÚBLICO A SER ATENDiD0
Atender a 17 atendidos na faixa etária de O a 60 anos ou mais com deficiência intelectual, deﬁciência múltipla

(deﬁciencia intelectual associada à outra deﬁciência) e ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deﬁciencia
intelectual) que necessitam de apoio constante e suas famílias. conforme a necessidade do municipio poderá solicitar
inclusão para seus atendidos.

VI - JUSTIFICATIVA

'

O conceito de deficiencia e os paradigmas a que esta associado vêm evoluindo favoravelmente criando novos
imaginários e formas de abordagens das politicas públicas em um visível trânsito de um modeio ancorado na visão medica.
ou seja, a idéia de que se tratava de um problema da pessoa. conseqüência direta de uma doença que necessitava de

cuidados médicos, para um modelo sociológico e de garantia de direitos que considera a interação da pessoa com
deﬁcíencia e o meio social com qual eia se relaciona.

Assim, de acordo com este novo conceito de Pessoa com Deficiência antes da condição de deﬁciéncia ou da situação
de dependencia, por ventura decorrente. o que conta e a pessoa enquanto sujeito de direitos capaz de participar. em
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condiçoes de igualdade e autonomia, nos processos de tomada de decisão na vida social e politica. Deste modo, a

deﬁciência e apenas mais uma caracteristica da diversidade da condição humana (BRASIL, 2012a).
Dentro deste contexto resseltamos que a APAE de Votuporanga sendo uma Organização da Sociedade Civil- OSC de
Assistência Social, está habilitada a prestar serviços na garantia dos direitos das Pessoas com Deﬁciência e suas familias

conforme preconiza a resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009 no âmbito da Proteção Social Especial de Media
Complexidade por meio do Senriço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência. idosos e_suas Familias

fortalecendo as ações socioassistenciais empenhadas pelo poder público nos diversos niveis de complexidade do Sistema
/'¬

Único de Assistencia Social- SUAS mediante a Politica Nacional de Assistencia Social - PNAS.

Alem disso, de acordo com a Resoluçao n°. 34. de 28 de novembro de 2011, do Conselho Nacional de Assistencia
Social, que define a habilitação e reabilitação da Pessoa com Deﬁciëncia, no âmbito da integração à convivência social e
comunitária no campo da assistência social, a equipe tecnica qualiﬁcada do referido serviço da APAE de Votuporanga nos
termos da NOB-RHISUAS, a qual é composta por Coordenador do Serviço, Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta

Ocupacional, Cozinheira, Serviço Geral, Cuidador Social e Educador Social, busca pautar as ações no sentido do
empoderamento da pessoa com deﬁciencia como sujeito de direitos identiﬁcando suas necessidades e suas
especiﬁcidades bem como de suas familias, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, oportunizando espaços de

escuta quaiiﬁcada e acolhida, troca de experiências e reflexão, promovendo a autonomia e a inciusão social da pessoa
com deﬂciência, valorizando assim a diversidade e reduzindo a sobrecarga da familia elou cuidadores, decorrente da
prestação de cuidados diários e prolongados.
Assim este serviço organizado, sistematizado e continuado ofertado pela APAE de Votuporanga rompe com a
invisibilidade da pessoa com deﬁciència, combate estigmas culturais que a inferiorizam, assegura direitos, supera as
vulnerabilidades advindas por ocasião da deﬁciëncia, luta contra o isolamento e a exclusão social, previne a tragílizaçäo de
,,-`z-'¬`

vínculos familiares e comuniiànos e situações violadoras de direitos, diminui a sobrecarga de cuidadores, e. sobretudo
garante desenvolvimento pessoal, independencia, autonomia, participação plena e efetiva inclusão social.

A ﬁm de alcançar os resultados descritos acima a OSC oferta atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h as 1?h
nos periodos matutino, vespertino elou integral.
No ano de 2020 atendemos 162 usuários e suas familias dentre eles. 16 moradores do municipio de

Cosmorama/SP, sendo, referenciados ao Centro de Referência de Assistencia Social- CRAS
Ainda, é oportuno salientar que durante o ano de 2020 ocorreram 08 solicitações de novas inclusões na APAE, sendo
OB moradores de Votuporanga, através da busca espontânea e/ou encaminhamento de diversas potiticas públicas como
Educação, CREAS, CRAS e Poder Judiciario, dos quais após a realização de acolhida pela equipe de referência deste
senliço, foram incluidos 75% desta demanda.

Ademais, oonslderando a Lei n°. 13.019r2014, de 31 de julho de 2014, a qual estabelece o regime juridico das
parcerias entre e administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a
consecução de tina/idades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente

z _

zzzz

_

4

oz /'
i

t*”\

z

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGQS_QQ§_EXÇERÇ_lO|¶A|$
Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga

Rua Tiete. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
_“jfi;\;×

"~'1%'rf.°"¢1'-"
APAE

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial “Prof”EdméiaDa|triGoeldner"
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490

""`“""""°"

Reconhecida de utilidade Pública
Estadual Lei N°. zose ae 31/carro

Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA -› PROCESSO N°. 85013195/75
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO-DIVISÃO 14/09
PUBLICADO 21/D9›I82

estabelecidos em planos de trabalho, a APAE de Votuporanga vem apresentar a proposta de “PLANO DE TRABALHO

2021”, cujo trabalho social essencial a este serviço prestado a pessoa com deficiencia e suasfamllias deverá oferecer
acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com serviços de politicas publicas setoriais;

articulação da rede de serviços sooioassistenciaisz articulação inlerinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos;
atividades de convivio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
referencia e contra referencia; construção de plano individual e ou/ familiar de atendimento; orientação socio-familiar; estudo
social; diagnostico socio-economico, cuidados pessoais; desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social; acesso a
/“¬~

documentação pessoal; apoio à familia na sua função protetiva; mobilização de familia extensa ou ampliada; mobilização e
fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercicio da cidadania; elaboração de relatórios
ei ou prontuários.

VII - OBJETIVOS
7.1. Objetivo Geral

Promover a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiencia e suas familias e a inclusão na vida social e
comunitária no campo da assistencia social, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, bem como sua autonomia;
independência. respeitando suas limitações; promovendo a sustentabilidade e a Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.
7.2. Objetivos Específicos
z~./"\

ø

Promover a autonomia e o empoderamento para melhoria da qualidade de vida da pessoa com deﬁciência, seus
cuidadores e suas famílias;

v

Desenvolver ações espeoializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a
intensificação da dependencia, promovendo apoio às familias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho que visem à autonomia dos envolvidos;

o

Oferecer a pessoa com deﬁoiência condições adequada para o desenvolvimento do seu potencial, atraves de
atividades culturais, recreativas e de convivência visando o despertar e o aperfeiçoar de habilidades e
funcionalidades da pessoa com deﬁciëncia.
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viii - ou/nano DE Açoesinnvioàoss
Objetivo Gerai
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Espociﬁcaçao das
Açopdâtlvldadec

TRABALHO SOCIAL OE APOIO E
ORIENTAÇÃO
FAMILIAR
E
COMUNITARIO E GRUPO DE
I Promover a habilitação
r
e reabilitação da
I pessoa com deficiencia
esuas familias e a
i inclusão na vida social
` e comunitária no campo
Promover a
T da assistência social.
autonomia e 0
empode
ramenio para
desenvolvendo suas
r melhoria da qualidade
habilidades e
do vida da pessoa
potencialidades, bem I com
deliciância. seus
como sua avion ornša;
cuidadores e suas
i
independência
famílias

respeitando suas

limriaçoes: promovendo
a Guslenlabišidade e E

Deixa e Garantia do
,__/__Qireitos dos mesmos.
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Pessoas com
deficiência e

com o sistema da garantia de defesa suas Ia miiias.
e direitos e demais politicas;

'Inforrnai;âo,
orientação,
regularização
e
acesso
a
documentação pessoal e os direitos
da pessoa com deriiciènoia e seus

= indicadores da impactos . '
Quantitativos ou Qualitativoo'
..'-'I
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.M.

sff

Proteção

social

e

cuidados

RESULTADOS QUANTITATIVOS
individuais e Iamiliares voltados ao
Prestar apoio e orientação a 100% das desenvolvimento de autoncmi a;
familias e atendidos;
Acesso à informação às familias e
Executar até 100% de grupos de convivência comunidade
através
das

familiar, comunitária e sodai;

Realizar as campanhas de divulga;ão
oonlonrie calendário proposlo pela APAE.

Iamilrares, de maneira remota ou

z

Meios de Verificação

campanhas realizadas. conforme
calendario pela APAE.

INDICADORES DE IMPACTOS
QUAIITITATIVOS:
100% das Iarnilias e atendidos
acompanhados
durante
o
exercicio;
Realizar 100% do grupo de

presencial.

__

_ I conviverrcla.

_?

ça'

1
me

, i. .i

RESULTADOS CIUALITATIVOS
INDICADORES DE IMPACTOS i Regrsim de awnuirnenioz '
Acesso a benelicios e serviços das demais OUAUTATIVOS
Plano de mompanhamenlo
poiilirzs setoriais e socioassiterioiais;
Acesso
aos
direitos familiar:
Fortalecimento de vinculos lamiiiares;
socioassilenciais;
Reunião mensal com
Superação de situações violadoras da Diminuição da sobrecarga dos equipe mullidis0iPIÍnar para
direitos;
cuidadores advinda da prestação avaliação do serviço e dos
Diminuição
da
sobrecarga
do continuada de cuidados à pessoa atendidos.
Íamriiarlcuidador, bem como na defesa e corn deﬁciència;
Usla de presença;
garantia de direitos;
Fortalecimento da convivência Fotos;
Socialização de campanhas e legislação da familiar. social e comunitária;
Relatorio circunsianciadfd
pessoa com deficiência e o fortalecimento da Melhoria da qualidade do vüa
convivência familiar e comunilàia.
individual e familiar;

corivwêricin com PESSOA
com oeﬁciëricrn, i=AriiiuAs E

COMUNIDADE.
' Acolhida, eszcula qualificada;
' Visita domiciliar;
' Alendimento psicossocial individual
e coletivo;
' Adiwlação e encaminhamentos
com
outros
serviços
socioassislenciais;
' Articulação a encaminhamentos

‹- de Resultados
-Indicadores
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Ações

que

mnherzirnaritoa

ampliam

a

Acaso a nwos conhecimentos
desenvolviniertto das habilidades

os

deserrrotvarn

manuais,

imcionaès,

culturais e pmdutirrar; expressão
corporal.

Doâmvatuer agia
especiaiizadas para a

r

wnrfaoão das

i aituaçüe; vidaduras
É
de direitos que

cmrlrburam Para a
inimsiﬁcaçãoda
dependencia.

pmrrtovendo apoio as

, iamäias na Barata rm
i cuidar. dimirurindo a
i sua sobrearga de

trabalho que visem à

autunornia dos
envolvidos.

' Anvidades que desenvolvam
conhecimento: adm o mundo da
trabalho, a partir da identílicaçãu das
potenciafrdades e interesses de cada
ãtﬂndidn

fáwfwenda

O

reívíndtcmdo voz e espaço para axpnesaar
suas
desejos. exriectativas e
necessidades:
Gaantia de cidadania piena para a PHD.
zprender como romper errou superar barreiras

seu

desenvolvimento a r: memso à vida
produtiva - ínciui parcerias mm 0

favoreçam

peasaai; auionornia e partiripaçáo;
deiesaa garantia de seus propriosdireltos:
¡'\cktsãosuu'at,dan2reu.1rcs.
Acessa a estratégias ans uridadaos para o

a

irideoennënda e autonomia - inctrñ

desenvolvimento de habilidades tuncionaís.

ntioinas Sonioeducativas diversas;
' Aço-às iarilitadoras para acesso ao

detuta da Pessoa rgonrüeticiêrrrzia,

Fortalarzirnenlu da convivência

Disüituáção da
infonnativos.

familiar. sociat amrnunitána;
Methoría da wdidade de vida

f Redução dos agravos decorrentes
Í, de situaçoes de viotactoras de

É direitos;

i Proteção smzrzi z miúaóm

i indiiriduäs o Íamiiiaras voltadas ao

É Combate da segregação, mluta;ão
RESULTADOS QIMNTHATNOS
` estrperproteç'§ocmtodoaos‹:ictos
Eruzarinhsu até 100% dos Pct) prepaaaos da vida da Pr-JJ sendo atos;
paiaonrucadodeimbäin;
L infância, ariotesoèncirn. vida adulta

apoio mim nz mrrrraraçao na

pessoawmdﬁsidèrda.
Atividades de mobilização para o
exercicio da rzidauania avaria de
campanhas de sensibilização ti
conscientização por maio de
divulgação oomumtáriaz Dia National

sociais, organizaçoes urxmniüfias
eoutros;

i desenvolvimento de arnonontas;

trabatho e deriva inctusãu modal e
produtiva - indui çrulissínnaizaçšn e

f'\

Lista de presença.
Fotos:
Reiatório cirumstanciado;
Registro da atendimento;

Íelil me por atguns prinrzipios ouro: i Ernpoderarrmto das Pci! e da
eliminação de rótulos; äirmação de Sua iv fzmílizs quarzmaawsdírrátos;

aprendizado prático e aquisição de

que

direitos

queaimpedenadeiﬁvermnavidarfrgnaa 'ndivitiuﬂietmitšalz

cornárcio
e
irrtúsoia, z` Pessoas com
SENACISEBRABSEIMIJSESI;
J doiciêncla e
'
CURRICULO
NATLRAL win famílias.
FIJNGIONM; W/andas com foco no
hábitos

INDIGÃDORES DE LIIPACPOS
GUÃLITATNOS.
Acesso
aos
sodaassitmciais;

poterroididades. para inserção no mercado de
trabalho:
Vivendas de erperièncias. Feedback das empresas
Construrpo e desenvotvin-ento do pmaesso pmmnàlizaztoras da parIir›`1›açâo pameiraa;
de õtmnnmia e parﬁdnaçâra da pessoa mm mari. dos atendidos e seus Reunião mensal com
deﬁríénria - Pcﬂ engaiando-a na luta pata íamiliaza tais como aspazos de equim muitidísciplinar para
defesa de seus direitos, tnrnanria sua livre esrirrzrrta para a participação avaiiaçäo do serviço e dos
práprias dr-arisões õ respeito de sua vida. em fóruns. wnmttns. movimentos atendidos,

aptidões e habiiidades, empuderando
a pessoa mm deflziência - iliduem

atividades

e
e

i`

i

i

i
H_ H

Executar até 100%. da programa de i eenvetI1sr;i|nor'rln:
1 ar.^*09¢5ﬁ0§
1 Conquista da independência
Exeoutératè
100% das oñainm denominadas fundonal de tada atendido de
¬
AVD's (Atividade da Vida Diária) e AVP's aoorriouorn seu potenciar;
(Aﬂvidada da Vida Prática) para melhora das
habètidades autünomas e da qualidade de INDICADORES DE IMPACTOS
_ W Í vida.
QUANTIIÀTNO5.
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ASSOGIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escala do Educaçao Especial da APAE do Voíuporanga `
Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
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Nome Fantasia: Escola de Educação Especial 'Pro1'EdmélaDaltriGoeIdnet"
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17} 3426-B-190
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Let N°. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N°. 1348 de 26/12l72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 85013195175
AUTORIZA ÃO DE FLtNC1DNAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TECNICO-DIVISÃO 14/09 PUBLICADO 21/traluz
Dia Intemacional da Pessoa com

Deﬁcíència;

Setembro

Verde

oonlorme preconiza Lei Municipal de
Votuporanga n"156I2017 de 18 de
setembro de 2017.

ortctmt DE |tnEnAÇÃO. ARTE E

RESULTADOS OUALFFATNCIS:

` cutwlu.

'Atividades ativas. cooperativas e
inlsrgeracionais;
Oferecer a pessoa
'
Dança;
mm deticièn cia
condições adequada ' Contação de historia;
'itrtesanaloz
para 0
'Musíca;
` desenvolvimento do
seu potencial. através 'Canto;
t
r
Atividades
culturais e de lazer- inclui
de atividades
1 Pessoasoom
t culturais. remealivas a recursos da comunidade. família e l dellciênciae `
de convivência social recursos lúdicas para potencializar a r suas familias.
visando o despertar e autonomia a a criaçao de estratégias
que
diminuem
os
agravos
o aperfeiçoar de
decorrentes da dependendo e
habilidades e
promova a inserção lamiliar e social.
luncionalidades da
pessoa com
deficiência.
/_^J"`-

sàfë

_

_

éif

rf'

-ía.

Aquisição e melhoria das habilidades
funcionais, desenvolvimento de cofrwetëncias
âocioemociooais, qualíﬁcaçáo das relaçoes
pessoais e alelivas no convivio coletivo,
ampliação da tolerância da diversidade.
Superação das dificuldades de convivio;
Resolução de conllitos por meio do lúdico e

17

l do dialogo;
1 Evolução dos aspectos oornportamenlais.
` cognitivos c habilidades luncionais. visando à
potencialidade de cada atendido;

Realizar 50% de parcerias de
capacitação:
Envolvet 100% dos atendidos nas
oﬁoinas AVD's [Atividade da lﬁda
Diária) e AVP's (Atividade da Vida
Prática):
Realizar a longo prazo 100% do
ﬂagrama deautodefensoria.
_
INDICADORES DE IMPACTOS

Lista de presença.
Fotos;
Desenvolvimento
do Relatórios circunslanci ados
autoconhecimento corporal e ` Reunião mensal mm
mental. bom como proporcionar t equipe multidisciplinar para
maior qu alidado de vida;
avaliação do servico e dos
Aduisim da independência de atendidos.
CIUALITATIVO$t

cada atendido de acordo com seu

potencial;
Ampliaçao da capacidade protetlva
da familia e a superação de suas
diﬁculdodos de convivio;
Desenvolvimento da wtoestšma, r

Acesso a atividade de lazer. esporte e
manifestações artísticas e culturais da OSC e
na comunidade;

autonomia e sustentabilidade.

deﬁciëncla
conscientes
de
suas
potencialidades e do modo para lhe dar com
seus limites.

potencialidades e limites:
INDICADORES DE IMPACTOS

RESU LTADOS QUANTITATNOS:
Executar até 100% das oficinas. _

QUANTITATIVD5.
Envolver 100% das Pct) nas
oficinas. fr
_ _
il

Experiência que possibilitem lidar

Aurrento do numero de pessoas com de

tr

E

f

V

l

_

lorrna

construtiva

_ 'I

com

f

3

Assocmo DE PAIS E Anmeos oo$,ExçEPc|oNA|s
Escoííde Educaçäo Especial da APAE de Votuporana
Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186

tz:

ame Fantasia: Escola de Educaçäo Especial “Proi'*EdméiaDaltriGoeldnei”

_';=Í¿.,,

CNPJ 45.166.030/ooo1-oo - Fones: (17) 3426-3490
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Reconhecida de Utilidade Pública

Apag

Eztaauai Ler N°. 2099 de 31/os/79
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Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA- PROCESSO N°. 85013195175

AuToRtzAÇÃo DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA oo DIRETOR TÉCNICO-o|v|sÃo
14109 PUBLICADO 21/09/82
IX - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES IVIENSAIS
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TRABALHO soctAL DE APOIO Ei
ORIENTAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIO
z
E GRUPO OE coNv|vÊNc|A PARA ×xx~××××xxxx×
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FAMiL|As E
__
/V

L, COMUNIDADE.
,,
PROGRAMA

DE

,,

_
AUTOGESTAO,

AUTODEFENSORIA E FAMÍLIA'

,
X

`

IOFICIIÊIA DE' INTERAÇÃO.
CULTURA.

ARTE

E

,if
X

X

I

X

I

,J
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X

X

I

X

,
`

X

X

I

Campanha conforme oalendário da FEÁÍJAES
.
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X- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SENIANAIS
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Trabalho Social da Apoio e
Orientação Familiar e Comunitário z
e Grupo de Convivência para
Pessoa com Deﬂciëncia, Familias e A
I Comunidade
_
Programa
de
Autogestão. '

Íg”
šiiaz

O8hsàs17hs
,,,,,_

,Dez

A 08hs às 17hs
I

z

Oﬁcina da Interação, Arte
Cultura:
Convivência
Am blência.
Oticina de Interação, Arte
Cultura: Musica Instrumental

J

,

E

(19hs às 10hs
13hs às 14hs

6

10hs às 11hs30
14hs às 15hs30

_

__

ti oonsàâiinàoiozturmaâi l

B
E I

08hsàs17hs

,

fi

`

no

I

13hs às 15hs30 (02 turmas)
_,

G

I

A 09hSáS11hS X

_

,
__,,
U9I1S às 10h30

L

,

_

_

_fL

13hS às 14hS30

10hsàs11hs30 \

Cultura: Dança de Salão
Cultura: Contação de História

08hs às 17hs

13hs às15hs ~

_,_,_I
Olioina de Interação, Arte 9 I
Olicina de lnteraçao, Arte

A

13hS às 1|5h5

I Curriculo Funcional Natural
I Oﬁclna de Interação, Arte
Cultura: Zumba
Õﬁcina de Interação. Arte
Cultura: Coral

08hsàs17hs

o9nâàs12nâI

Autodefensoría e Familia:
.,-_/'~×
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ASSOCIAÇAO DE PAIS E All/IIQOO DOS EXQEPCIONAIS
Escola de Educação Especial da APAE do Votuporanga
Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro ~ CEP 15505-186
z az. 1., :me Fantasia: Escola de Educaçäo Especial '^Prof“EdméiaDaltriGoeldnel”'
`_5‹¡~§z

CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490
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Reconhecida de utilidade Pública

APAE
"”“°"""” “"

Estadual Lei N°. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 85013195175
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO-DIVISÃO
14/09 PUBLICADO 21/09/82

XI - QUADRO RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO CONTRATADOS PELA ENTIDADE/OSC

___ E
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~í;;l=_unçãot. __
Coordenadora do Serviço
Assistente Social
__
__ Psicóloga
_

i
_

I_Terapeuta_Ocupaoional_"

cuidador

`__5en/içoo Gerais
Educador Social

a êa a a sg _

‹:›‹:>
==~

E

E_

H _Coz¡nheira_
/.z-A

___
I
_E

I

___

_

l

I __ ___
__ _ X

/_ Contador

_

_

__ __

X Recepcionista

I

__

Xll - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DE COFINANCIAMENTO
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Municipal '

RECURSOS HUMANOS

R5 9¡)_555|gg

MATERIAL os consumo

Rs 52434.00

TOTALZGERALAIIII fi-E

Í "

'

vaimóizi
Estadual

f
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.¿ , '

' ,Federal
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XIII - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO DA ENTIDADE
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_TÕT^I-GEI*^'- _/ _ E _

i

_

_vz|‹›rr‹›_tal
1' “P E

R$' '1"03,942;I15*

E `R$aô9;õ7?14o

R5 34_5¿.-,1_85
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_A_SSOCIA§/-IO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escola do Educação Espacial da APAE de Votuporanga

É

Rua Tietê, 4.850 - Parque São Pedro - CEP 15505-136
Narrlo Fantasia: Escola de Educaçäo Especial 'ProPEdméiaDaItriGooldnef
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CNPJ 45.1els.o30lo0ol-oo - Fones; ¡11)34za-ouso
Reconhecida de ulillaaúe Pública

APAE

Eslñdual Lei N°. 2099 de 31/O8/79
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Municipal Lai N°. 1348 de 26/12/T2
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N” 850 13195/75
AUTORIZA ÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TECNICO-DIVISÃO 14/09 PUBLICADO 21/09/82

XIV- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO
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ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga

A _\¿‹ ff,
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Rua Tiete. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186

ame Fantasia: Escola de Educação Especial "ProF'EdméiaDallriGoeldner”
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490

Reconhecida de utilidade Pública

APAE

Estadual Lei N“. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 850.13195¡75
AUTORIZAÇÃO OE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO-DIVISÃO
14/09 PUBLICADO 21/09¡B2
XV- CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE
TRABALHO

ø

o

Generos de alimentação,

MÊTERWS

0

Material para festividade,

DE CONSUMÚ

-

Material de Expediente, Material de processamento de dados,

~

Material de acondicionamento e embalagem,

v

Material de cama, mesa e banho, Material de copa e cozinha,

ø

Material de limpeza e produção de higienização,

o

Uniformes, tecidos e aviamentos,

o

Material eletrico e eletrônico,

O

Sementes, mudas de plantas e insumos,

0

Material para manutenção de veiculos,

ø

Gas engarrafado e Generos Alimentícios

z-/"`

A

senviço DE TERcE|Ros - PEssoA

.

JuRlo|c0, PEssoA Flsicâ

z-'“'

if

l

z

z

Recunsos Hummvos
.

Combustíveis automotivos,

z

_

Serviços tecnicos,

E

E

Material e conservação de equipamentos. de veiculos, de
imóveis,

ff

Serviço de limpeza e conservação,

0

Serviços de energia eletrica e de água e esgoto.
.

r

j

0

bens móveis e de bens

,
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Votuporanga/SP, 16 de fevereiro de 2021.
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Marcia Cardos Luqueti 'ÍGI noti
PRESID TE OSC
APAE Votuporanga

Ç\
Aparecida ereira de` Moura Ribeiro
COORD ADORA DO SERVIÇO
APAE Votuporanga

Thâssia Cfígzinzâgf ganranal
Ass|5TENrE 3Q¢|A _ QRESS 42412
APAE Votuporanga

DOS EXÇEPCIONAIS
AssocrAçAO DE
DWPAIS
W E AMIGOS
_
Escola da Ed u cação Espectalda APAE do Votuporanga

s
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APAE
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Rua Tiete, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
Nome Fantasia: Esc ola de Educação Especial “ProPEdméiaDaItnGoelcInet"
CNPJ 45.166.030l0001-00 - Fones: (17) 3426-8490
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Ler' N°. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N “ _ 1 346 de 26/12/72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 85013195175
A UTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM ENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÊCNI C0-DIVISÃO
PUBLICADO 21I09/82
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PLANO DE TRABALHO 2021
PREFEITURA MU NICIPAL DE COSMORAMAISP

Rua. Tietê. n°. 4860 ~ Parque São Pedro.
CEP: 15500-186 - VotuporangalSP
Fone: (17) 3426-8490
agaevotuporanga@hotmail.0om
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ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO_$__E§_ÇEPCIONAIS
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PLANO DE TRABALHO

l- IDENTIFICAÇÃO:
1.1.
DO TIPO DE PARCERIA
Colaboração
1.2.
./"\

DA AÇÃO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1.3.

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSQIENTIDADE

Nome: Associação de Pais dos Amigos e Excepcionais de Votuporanga
CNPJ: 45.166.030/0001-00
Endereço: R: Tiete
Número: 4860
Bairro: Parque São Pedro
Municipio: Votuporanga
Telefone/Fax: (17) 3426-8494

Complemento:
CEP: 15.500-186
.

E-mail: agaevotupgranga@hotmail.com
1.4.

/_,.\
f

Site: www.apaevotuporanga.org.br

DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADEIOSC

Nome: Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
RG: 11.362.187-5

CPF: 075.271.178-42

Endereço: R: Javari

Número: 3211

Bairro: Patrimônio Novo
Municipio: Votuporanga
Telefone Celular: (17) 99744-1150
E-mail: presidente.apaevotu@outlook.com

CEP: 15.501-220

Data do inicio do mandato: 02/01/2020

1.5.

Complemento: Apto. O4

Data do término do mandato: 31/12/2022

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nome: Aparecida Pereira de Moura Ribeiro

CargolFunção: Pedagoga
Formação Profissional: Licenciatura Plena em Pedagogia com Administração de 1°. e 2°. Grau
N° do Órgão de Classe: MEC 19.45?

Endereço: Rua Tietê

Número: n° 3189

Bairro: Santa Eliza
Municipio: Votuporanga
Telefone Celular: (17) 99/15.'/271

CEP: 15.505--186

Complemento:

E-mail: s.socialepae@l1otmail.oorn Loidinhaapae@hotmaiI.com

Pfäíl

1'
(

Assoc|Aç_o oE.PA|s E Alvrlsosoos ExcEPcJ9nA|s
Escola de Educação Especial da APAE do Votuporanga
Rua `l"¡etê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186

f

=2:z‹,-5-;::='~'

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Prot“EdmèiaDaItriGoeldner”
CNPJ 45.1t56.030ƒO001-00 - Fones: (17) 3426-8490

Reconhecida de utilidade Pública

APAE

Estadual Lei N°. 2099 de 31108179

"""'”"""'“"

Municipal Lei N”. 1346 de 2611 2f72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 85013195175
AUTORIZAÇÃO DE FUNCÍONAIVIENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO-DIVISÃO 14/09
PUBLICADO 21/09¡82

II - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADEIOSC
(X) Familias
( } idoso
( ) Crianças e Adolescentes
(X) Pessoa com Deﬁciência
( ) População de RualMigrante
( ) Outros
,/¬

||| - oEscRiçÃ0 D0 senvrço
O Serviço oferta atendimento especializado a familias com pessoas com deiiciéncia e idosos com algum grau de
dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração de imagem,
isolamento, confinamento, atitudes discriminatorias e preconceituosos no seio da familia, falta de cuidados adequados por
parte do cuidador. alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidadeƒcapacidade da pessoa. dentre outras
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

lV- PRAZO DE EXECUÇÃO
O serviço será prestado no decorrer do anolexercicio de 2021.

V - META E PÚBLICO A SER ATEHDIDO
Atender a 18 atendidos na faixa etária de 0 a 60 anos ou mais com deﬁdência intelectual, deficiência múltipla
(deﬁoiéncia intelectual associada à outra detioiênciai e ou transtorno global do desenvolvimento (associado à delicíência

intelectual) que necessitam de apoio constante e suas familias, conforme a necessidade do municipio poderá solicitar
inclusao para seus atendidos.

Vl - JUSTIFICATNA
O conceito de deticiência e os paradigmas a que está associado vêm evoluindo favoravelmente criando novos
imaginários e formas de abordagens das politicas públicas em um visivel trânsito de um modelo ancorado na visão médica.
ou seja, a ideia de que se tratava de um problema da pessoa, conseqüência direta de uma doença que necessitava de
cuidados médicos, para um modelo sociológico e de garantia de direitos que considera a interação da pessoa com

deficiência e o meio social com qual ela se relaciona.
Assim, de acordo com este novo conceito de Pessoa com Deficiência antes da condição de deﬁciència ou da situação
de dependencia, por ventura decorrente. o que conta é a pessoa enquanto sujeito de direitos capaz de participar. em
3
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condições de igualdade e autonomia. nos processos de tomada de decisão na vida sociai e politica. Deste modo, a
deficiência e apenas mais uma caracteristica da diversidade da condição humana {BRASlL, 2012a).
Dentro deste contexto ressaliamos que a APAE de Votuporanga sendo uma Organização da Sociedade Civil - OSC de
Assistencia Social. está habilitada a prestar serviços na garantia dos direitos das Pessoas com Deﬂciência e suas familias
conforme preconiza a resoiuçäo n° 109 de 11 de novembro de 2009 no âmbito da Proteção Social Especial de Media
Complexidade por meio do Servico defroigção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosos e suas Familias
f-'-`

fortalecendo as ações socioassistenciais empenhados pelo poder público nos diversos níveis de complexidade do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS mediante a Politica Nacional de Assistencia Social - PNAS.
Alem disso, de acordo com a Resolução n°. 34, de 28 de novembro de 2011, do Conselho Nacional de Assistência

/,_/-\

Social. que deﬁne a habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência, no âmbito da integração à convivendo social e
comunitária no campo da assistência social, a equipe técnica qualiticada do referido serviço da APAE de Votuporanga nos
termos da NOB-RHISUAS, a quai e composta por Coordenador do Serviço, Assistente Social, Psicólogo. Terapeuta
Ocupacional, Cozinheira, Serviço Geral, Cuidador Social e Educador Social, busca pautar as ações no sentido do
empoderamento da pessoa com deﬁciencia como sujeito de direitos ideniiﬁcando suas necessidades e suas
especiﬁcidades bem como de suas familias, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades. oportunizando espaços de
escuta qualifida e acolhida, troca de experiências e reﬂexão, promovendo a autonomia e a inclusão sociai da pessoa
com deﬁciëncia, valorizando assim a diversidade e reduzindo a sobrecarga da familia eiou cuidadores, decorrente da
prestação de cuidados diários e prolongados.
Assim este serviço organizado, sistematizado e continuado ofertado pela APAE de Votuporanga rompe com a
invisibilidade da pessoa com deficiência, combate estigmas culturais que a inferiorizam, assegura direitos, supera as
vulnerabilidades advindas por ocasião da deﬁciència, luta contra o isolamento e a exclusão social, previne a fragilização de
vínculos familiares e comunitários e situaçoes vioiadcras de direitos. diminui a sobrecarga de cuidadores, e, sobretudo
garante desenvolvimento pessoal, independência, autonomia, participação plena e efetiva inclusão social.
A ﬁm de alcançar os resultados descritos acima a OSC oferta atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
nos periodos matutino, vespertino eiou integral.
No ano de 2020 atendemos 162 usuários e suas familias dentre eles, 16 moradores dc municipio de
CosmoramaJSP, sendo, referenciados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Ainda, é oportuno salientar que durante o ano de 2020 ocorreram 08 solicitações de novas inclusões na APAE. sendo
06 moradores de Votuporanga, atraves da busca espontânea elou encaminhamento de diversas politicas púbiicas como
Educação, CREAS. CRAS e Poder Judiciário, dos quais apos a realização de acolhida pela equipe de referência deste
serviço, foram incluidos 75% desta demanda.
Ademais, considerando a Lei n°. 1301912014, de 31 de julho de 2014, a qual estabelece o regime juridico das

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante e execução de atividades ou de projetos previamente
4
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estabelecidos em planos de trabalho. a APAE de Votuporanga vem apresentar a proposta de "PLANO DE TRABALHO
2021". cujo trabalho social essencial a este serviço prestado a pessoa com deficiência e suas familias deverá oferecer
acolhida; escuta; informação. comunicação e defesa de direitos; ariicutação com serviços de politicas publicas setoriais;
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação lnterinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos;
atividades de convivio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
referencia e contra referencia; construção de plano individual e oul familiar de atendimento; orientação s‹'›cic›familiar, estudo
social; diagnostico sócio-economico. cuidados pessoais; desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social; acesso a
documentação pessoal; apoio à familia na sua função proietiva; mobilização de familia extensa ou ampliada; mobilização e
fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercicio da cidadania; elaboração de relatórios
el ou prontuários.

VII- OBJETIVOS

7.1. Objetivo Geral

Promover a habilitação e reabilitação da pessoa com deﬁcienoia e suas familias e a inclusão na vida social e
comunitária no campo da assistencia sociai, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades. bem como sua autonomia;
independência, respeitando suas limitações; promovendo a sustentabilidade e a Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.
7.2. Objetivos Específicos
_,-./-\V

z

Promover a autonomia e o empoderamento para melhoria da qualidade de vida da pessoa com deﬁciència. seus
cuidadores e suas familias;

o

Desenvoiver ações especializadas para a superação das situações vioiadoras de direitos que contribuem para a

intensiiicação da dependência, promovendo apoio às familias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho que visem à autonomia dos envolvidos;
à

Oferecer a pessoa com deﬁciência condiçoes adequada para o desenvolvimento do seu potencial, atraves de
atividades culturais, recreativas e de convivência visando o despertar e o aperfeiçoar de habilidades e

funcionalidades da pessoa com deﬁciëncia.
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produtiva - inclui paroeriä Dom o
comércio
e
indústria.

w nEsui.1'Aoos nuALrrATNos Í

wwoﬂﬂão;

Combate da segregﬁn. rotdação
e superproteção ern todos os ddos

da vida da Pct) saido els;
intància. adolescência. vida adulta
eenvelnedmentoz
Conquista da indepmdãnoia
funoionaí de nda atendido de
aoordooo1noet.|po1¡eooiaI;

trrorrmooaiës na macros
ourorrrrrr.r|vos.
_ ff
Z

Wm__

folders

ASSOCIAÇ Í O DE PAIS E ÀMÍGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escola di Eduwçãá

.';ê

Numa Fantasia: Escola de Educaﬁo Especial "Pro'PEdméiaDaI€riGoeldner"

nf

CNPJ 45.15G.Ú3UÍWCl1-D0» FONES: (17) 34%-84%

"~1'z'i`-"3¬

f"

da
APAE da Valiipiaranga

Rua ﬁetë. 4.360 ¬ Parque sao Peam - CEP 15505135
Reconhecida de Ulilidade Pública

APAE
W*-'

Ezlaaual Lei N°. zoesr de 31103119
Municipal Lea N°. 1346 de zenznz
|sEN'rA UE rmraosro DE Renda - Pnocssso N". s5o.1a19sns
AUTOR! ' ÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO-DIVISÃO 14109 PUBUCADO 21109182
Dia lnlemacicnal da Pessoa mm
Deﬁdência:
Setembro
Verde
v:›nh'rne maouriza Lei Munioipá de
Vulupmanga n°l5612lll7 de 18 de
aetendsro de 2017.

Realaar 50% de parmrias de

ﬁﬂﬂﬂﬁlﬂﬁãv:

Envdver 100% dos decididos nas
uﬁánas AVD's (hill/idade da Vide

Diária) e ilVP's (Atividade da Vida

i Plälíﬂﬂl:

Reäizx a longo prazlo100°/z do

RESULTADGG QIMLITATIVOS:

'Alívídades ativas. cooperativas e
irwageradmais;

fundnnais, desenvolvimenlo de oornpelèncías E Desenvolvimento

CULTURA.
Gleremr a pwoa
corn deliciar:
doncﬁçdes alequada
para o
deienvohri menm do
um pclsldä, através
de aüvãdades
wllu raís. recrealivas e

de ccnwivêndasodal

visando 0 despertar e
cl aperfeiçoar de
Ilabiílzlai-le; n
furldonaid ado: da
pessoa com
deﬁclèncía

Aquisiçãc e melhoria da habilidades

' Uﬂﬂlíﬂi

' Conlação de hisloria;
'Arlesalalm
'Mlsiﬂai

*Cantoz

Atlvidaies culluläs e delazer- inclui

recursos da comunidade. familia e

recursos lúdicas para polaencializar a 1 deficiências

autunornia e a criaçao de lralégias
que

diminuarn

os

agravos

decorrentes da dependeida e
prornuva a inserção familiar e social.

0u›.|.|1'›\rrvosz

do
soc¡oermcicnais_ qualiﬁi-ação das relações i a1lncorlheu'nu'¢o corporal e
pessoais e afellvm no convivio coletivo. rnantal. bem como proporcionar
ampliação da tolerância da diversidade.
maior qualidade de vida;
Superação da diﬁmldarles da cimvivlo;
Aquisição da independënda de
Resrﬂução de oonllilus por meio do lúdico e cada atendida de acordo mm seu
do didogo;
Prmflﬂä;
Evolução dos acpeclloc mrnpurlarne1l.ais, Ampläçãu da capa proleliva

18

Rdalfmos mwnslancradns
Reunião mensal com
i equipe mulindiscipllnar para
avaliação do serviço e dos

oognilívus e hárilidadw fundonals, visando à idalanmeasulwﬂatäﬂdesuas
potencialidade de nda alendido;

diliculdades de convivio;

Acessoaalividadedelazeizesportea ` Desenvolvimantc da auloeslima.

rnanifcslaçdes arlíslicaa e culturais da OSC e i arl.mnrrúa e suslaltabílidade.
na comunidade;
Experlênria que pdssilaiilem lidar

Aumento do numero de pessoas corn de
conscientes
de
suas
potencialidades e do modo para lhe dar com
seus limites.
RESULTADOS QUAHTUÀTNOS:
alé 100% das 0ﬁc¡na_s_._

@

zssamﬂwewqﬂefwwﬁﬂz
rnnicnnones né iílPAcT0s

orlcrrul ma msrução, ARTE E

forma

construtiva

mm

polenlsíalídaileselimítes;
INDICADORES DE IUIPACTOS
QUNITITATIVOS.
Envuhrer 1Cll'll das PdJ HBS

oficinas.

__ _ _

__

3

ASSOCIAÇAODE PAIS E AM_IGQ$ DOS EXCEPCIONAIS
Escola de Educação Especial da APAE de Voluporana

Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 1 5505-186
:me Fantasia: Escola de Educação Especial “Prof'EdmélaDalLriGoeldner"
CNPJ 45.166.030¡0001-00 - Fones: (17) 3426-8490

__
f¿$~'¡`‹

¢::‹:,c“.f-'

Reconhecida de uiiiiiiaiie Pública

APA;

Estadual Lei N°. 2099 de 31/08/79

““"""'“'

Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 55013195/75

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA; PORTARIA Do DIRETOR TÉCNICO-DIVISAO
14ID9 PUBLICADO 21109182
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1 Trabalho Social de Apoio e I

Orientação Familiar e Comunitário â
~
e gmpf; da Convivência para 08hs às 1Ths
lI8hs às 1I'hs
I Pessoa com Deﬁciêncša, Familias e
¡ Comunidade
,___ __
Programa

de

09115 às qzhs

Ki fWÓ9hs às 11 hs

nha àswhs I
;`

às

:I CUIIUÍHÍ COÍÊI

`
_

Oﬁcina de Interação, Arte e

`
;

CUIIUIÊÍ Musica IfIstfI.IÍnÊntaI

Oficina de Interação, Arte e
Cultura: Dança de Salão
I

oiziriàiiiizié iz.izzràçâó,“iifie e`

`

` 13hs às isnsao (02 mimas) z

_ ___________

1

_

09hs às 101130

_
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I
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_

____ ______ ___ _ __
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10hs às 1Ihs30
1 4hs às 15hs30
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ASSOCIAQO DE PAIS E AMIGOS DÚÂEXCEPCIQNAIS
RR* R R

Escola de Educašäo Especial da APAE de Votuporanga
Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-188
ame Fantasia: Escola de Educação Especial “ProﬁëdméiaDaItriGoeIdner"

-

CNPJ 45.166.030/0001-DO - Fones: (17) 3426-8490'

1 ' 1R

Recc-nhecida de Utilidade Pública

APAE
»

Estadual Lei N°. 2099 ae 31108119

""`“"R'R"

Municipai Lei N°. 1346 de 26112872
ISENTA DE IMPOSTO DE RENUA - PROCESSO N°. 850.13195¡7§
_
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLAÇ PORTARIA DO DIRETOR TECNICO-DIVISAO
14109 PUBLICADO 21 #053182

XI - QUADRO RECURSDS HUMANOS DO SERVIÇO CONTRATADOS PELA ENTIDÀDEÍOSC
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XI! - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DE COFINANCIAMENTO

\.ÍáiÊiT5ta¶R
Natureza da Despesa

Municipal

REcRRüRs0š HUMANOSR R*
~~ f

ff

MATERIAL UE CONSUMO

R
z fz

fm*

Tom. GERAL

1

Ri; so.6sš1iu R
~ ff

ff

fm

f

RS 58.434,00

RRRR

Éátadúã 1RF§deraI
_, _. »
zT-.E Lfzzﬂâíz-_
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. __ _-v
_ -.,z_ V ‹-_¬».~.~..,
az "*..‹^ ' ~ ¬ 1f~‹1z=-›z'-à~.
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. R$ 149.100,00
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XIII ~ PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO DA ENTIDADE
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Natureza da Despesa

Valor Total
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ASÂQÇIAÇ O DE PAl_S E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escola da Educaçäo Especial da APAE de Vnluporangn
Rua Tielë. 4.860 -« Parque São Pedro- CEP 15505-186
Nome Fantasia: Escola de Educaﬁu Especial "ProPEdmèiaDa1l'.|i(5oeldner"
CNPJ 45.166.030!OOB'l-UD - Fones: (17) 3426-84%
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Lei N°. 2099 de 31/08/19
Municipal Lei N°. 1346 de 26f12I72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N” 850 13195175
AUTORIZA ÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOIAI PORTARIA DO DIRETOR TÉRCNIC0-DIVISÃO 14109 PUBLICADO 21fD9lB2
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XIV - CRONOGRAMA DE DESEIIBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DE COFIIIÀNCIAIIENTO
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Ihlufeu da Despesa
Recursos I-llmnnos

R

1"Mês-IMI!

;"""

Matéria*I :fe CRóm§RRuRin¿: RR
TOTAL

R5 81130110

rnâzmaa
rules-.lux smêz-.|u|. Faé;-neo ruavssr rmêz-our la-né:-uov|1nfmêz-Biz
RRn$abno.oo Rsaooom Rsa1.íno.t›o R$9.333,00 Rsaooúmo Rräsa.ooi›.oo Rsa.ouo.oo Rs12.o0n.w| Rs13.°»33.00

R5 5.213,40

R$5.513,40

n;s.91a.4o

R§š.š1:›.4o

R$5.913,40

RS 13213.40

R$11913-4° R$13.913.‹I-D RS1331:-mn R$15.246.4l!

RS 5313.40

R$5.913,40

R$ 5.913,40

RS 5913,40 I RS 5.913.-'50
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ANIIGQS DOS EXCEPCIONAIS
Escola de Educação Especial da APAE do Votuporanga

Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
:me Fantasia: Escola de Educação Especial "Prof'EdméiaDaItriGoeIdnes”'

j z=_..›~¡›
"5'¿£";-¡`.'-13'”
APAE
*'^°°""""“'

CNPJ 45.166.D30lD001-00 - Fones: (17)3426-8490
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Lei N°. 2099 de 31 íO8I79
Municipal Lei N°. 1346 de 26I12!72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 850.13^l95ƒ?5
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TECNICO-DIVISÃO
14¡09 PUBLICADO 21r09182
XV- CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE
TRABALHO

mrﬁsws
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DE Ú°N5UM°
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ssnvlço os nâncslnos - Pesson

`

__ __ _ _

Combustíveis automotivos,

0

Gêneros de alimentação,

- nzteâzipanfzzúiâúzâz.
0 Material de Expediente, Material de processamento de dados.
0 Material de acondicionamento e embalagem,
0 Material de cama, mesa e banho, Material de copa e cozinha,
0 Material de limpeza e produção de higienização,
0 Uniformes, tecidos e aviamentos,
0 Material elétrico e eletronico.
0 Sementes, mudas de plantas e insumos.
0 Material para manutenção de veiculos,
0 Gás engarrafado e Géneros Alimentlcios

.

Juntotco. Pssson |=IstcA

_.- ‹"`~ .
¡-

ú

Serviços técnicos,
Material e oonsenração de equipamentos. de veiculos. de bens móveis e de bens

imóveis.

__ _; _

0
0

Serviço de limpeza e conservação,
Serviços de energia elétrica e de água e esgoto.

.

NOB-RHISUAS

O

I

Recunsos Huumos

__

Í

Votuporanga/SP, 12 de Abril de 2021.
\

WO

Márcia

5

Íoduoti

PRESO TE OS

APAE Votuporanga

noli

,¶›rlv*I¿*R/Jftzk* "

areci l=R>RereiraRde Moura Ribeiro

CUOR ENADORA D0 SERVIÇO
APAE Votuporanga

`

1 .R

àssia Cris' E. Santana

Assistente soc'|A|_ - cREss 42.412
APAE Votuporanga

7
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ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
E

_
,_ ~ -~

Escola de Educação Ešbešíal da APAE de Vbiuﬁíranga
Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15595-186

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial “Pr‹rFEdméiaDaItriGoe|dner"
CNPJ 45.166.030!DD01-UD - Fones: (17) 3428-8490
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Reconhecida de Utilidade Púbiica

APAE

Eâiaauâl Lea N°. 2099 de 31/cana

”“

Municipal Lei N°. 1346 de 26/12/72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA -- PROCESSO N°. B5U.1319§l'‹'5
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TECNICO-DIVISÃO 14›'09

PUBLICADO 21/09/32

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
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VOTUPORANGA
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PLANO DE TRABALHO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMAISP

Rua. Tietê, n°. 4860 - Parque São Pedro.
CEP: 15500-186 - VotuporangalSP
Fone: (1?) 3426-8490
agaevotugomnga@hotmaii.com
1

WT'

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DQ§_EX§EPC|0IÍ¶Ã¡3
Escura de Educação Especial da APAE de Votuporanga
Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15005-180
_'
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "PruFEdrneraDaItnGoeldner

., ,z -

CNPJ 45.166.030¡0001-00 - Fones: (17) 3426-8490

=1.~';,¿-E-_¿_~¿*í-ë

Reconhecida de Utilidade Pública

ApAE
nr fr"

Estaduat Lei N°. 2099 de 31/08179
Municipal Lei N°. 1346
O
850 wwsﬂs

AUTORIZAÇÃO DEiÊ5ää0?0ã:uAEPn?rÊ1rgADÊsÊ;%LaÕPÃIÊTARIA D0 DIRETOR TECNICO-DIVISÃO 14/09
PUBLICADO 21109182
PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇAO:
1.1.

DO TIPO DE PARCERIA
Coiahoração

1.2. on AçÃo
sânviço DE PROTEÇÃO soc|AI_ EsPEc|AL PARA PEssoAs com DEFICIÊNCIA, Idosos E suAs FAMiuAs
/É

1.3.

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSCIIENTIDADE

Nome: Associação de Pais dos Amigos e Excepcionais de Votuporanga

cnruz 45.106.030/0001-00
Endereço: R: Tiete
Número: 4860

Complemento:

Bairro: Parque São Pedro
Municipio: Votuporanga

CEP: 15.500-186

TelefoneIFax: (17) 3426-8494
E-mail: agaevotugofanga@hoIn1aiI.com
1.-II.

|

Site: wirrw.apaevotuporanga.org.br

DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADEIOSC

Nome: Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
/\
_

RG: 11.362.187-5

CPF: 075.271.178-42

Endereço: R: .Iavari

Número: 3211

Bairro: Património Novo

CEP: 15.501-220

Complemento: Apto. 04

Mu nicipio: Votuporanga
Telefone Cetuiar: (17) 99744-1150

E¬maiI: presidente.apaevotu@outIook.com
Data do inicio do mandato: 02/01/2020
1.5.

Data do término do mandato: 31/1212022

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nome: Aparecida Pereira de Moura Ribeiro
Cargo/Função: Pedagoga

Formação Proiissionair Licenciatura Piana em Pedagogia com Administração de 1°. e 2°. Grau
N° do Órgão de Classe: MEC 19.45?
Endereço: Rua Tiete
Número: n° 31 B9
Bairro: Santa Eiiza
CEP: 15.505~«186
Municipio: Votuporanga
Telefone Ceiuiar: (17) 99715.72??
E-mail: s.socíaIapae@hotmaii.com I ;>¡ciinha_epae@hotm.aiI.com
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ASSOÇIAÇAQDE
AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
Wtšscola de Educação Espacial da APAE de Votuporanga
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Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15,005-180
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Pr0i“'EdmeIë\DBItﬂG0@¡ül”l€l"'
CNPJ 45.166.030f0DCl1-OD - Fones: (17) 3426-3490
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Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Lei N°. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N°. 1346 de 26â'12I72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 85D.13'I95r75

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EscoI_Az PORTARIA oo UIRETOR TECNICO-DIVISÃO 14/os
PUBLICADO 21I'O9l82

ll - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDAIJEIOSC
(X) Familias
I Idoso
) Crianças e Adolescentes
X

)Pessoa com Deticiência
} População de Ruait/ligrantie

f'¬~z-›.- . _-. ¬.

J Outros

/^¬`

Ill - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O Serviço oferta atendimento especializado a familias com pessoas com deﬁciëncia e idosos com algum grau de
dependência, que tiveram suas limitações agravados por violações de direitos, tais como: expioração de imagem,

isolamento, continamento, atitudes discriminatorias e preoonceituosas no seio da familia, falta de cuidados adequados por
parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidadeicapacidade da pessoa, dentre outras
que agravarn a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

IV- PRAZO DE EXECUÇÃO
O serviço será prestado no decorrer do anolexerclcio de 2021.
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V - META E Púeuco A sen Areuotoo
Atender a 17 atendidos na faixa etária de 0 a 60 anos ou mais com deﬁciëncia intelectual, deﬂciencia múltipla
(dericiëncia intelectual associada à outra deﬁciência) e ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deﬁciencia
intelectual) que necessitam de apoio constante e suas familias. conforme a necessidade do municipio podera solicitar
inclusão para seus atendidos.

Vl - JUSTIFICATIVA
O conceito de deﬁciência e os paradigmas a que está associado vêm evoluindo favoravelmente criando novos

imaginários e forrnas de abordagens das politicas públicas em um visivel transito de um modelo ancorado na visão médica,
ou seja, a idéia de que se tratava de um problema da pessoa, conseqüência direta de uma doença que necessitava de
cuidados medicos, para um modelo sociológico e de garantia de direitos que considera a interação da pessoa com
deﬁciencia e o meio social com qual ela se relaciona. .
Assim, de acordo com este novo conceito de Pessoa com Deficiência antes da condição de deﬁciencia ou da situação
de dependência, por ventura decorrente, o que conta è a pessoa enquanto suíeito de direitos capaz de participar, em
3
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Assocnnço DE Petas MIGOSDOS EXCEPCIONNS
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Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Pro^PEdméiaDaltriGoeIclner"
CNPJ 45.166.D3DlU001-00 - Fones: (1 ?) 3428-8490
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condições de igualdade e autonomia, nos processos de tomada de decisão na vida social e politica. Deste modo, a
deficiência é apenas mais uma característica da diversidade da condição humana (BRASIL, 201 2a).
Dentro deste contexto ressaitamos que e APAE de Votuporanga sendo uma Organização da Sociedade Civit - OSC de
Assistência Social. está habilitada a prestar serviços na garantia dos direitos das Pessoas com Deliciência e suas familias
conforme preconiza a resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009 no âmbito da Proteção Social Especial de Média

Complexidade por meio do Serviço de F'rote_ção_ Social Espeplal para

Deﬁciëncia, idosos e suasjamitias

fortalecendo as ações socioassistenciais empenhados pelo poder público nos diversos niveis de complexidade do Sistema
Único de Assistencia Social- SUAS mediante a Politica Nacional de Assistência Social- PNAS.
/"'*\

Além disso, de acordo com a Resolução n°. 34, de 28 de novembro de 2011, do Conselho Nacional de Assistência
Social, que deﬂne a habilitação e reabilitação da Pessoa com Deﬁciência, no âmbito da integração à convivência social e
comunitária no campo da assistência social, a equipe técnica qualiticada do referido serviço da APAE de Votuporanga nos
termos da NOB-RH/SUAS, a qual é composta por Coordenador do Serviço, Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta

Ocupacional, Cozinheira, Serviço Geral, Cuidador Social e Educador Social, busca pautar as ações no sentido do
empoderamento da pessoa com cleliciênoia como sujeito de direitos identiﬁcanclo suas necessidades e suas

f-"

especllicidades bem como de suas familias, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, oportunizandc espaços de
escuta oualillceda e acolhida, troca de experiencias e reﬂexão, promovendo a autonomia e a inclusão social da pessoa
com deficiência, valorizando assim a diversidade e reduzindo a sobrecarga da familia erou cuidadores, decorrente da
prestação de cuidados diários e proiongados.
Assim este serviço organizado, sistematizado e continuado ofertado pela APAE de Votuporanga rompe com a
invisibilidade da pessoa com deﬁciência, combate estigmas culturais que a inieriorizarn, assegura direitos, supera as
vuinerabilldades advindas por ocasião da deliciéncia, luta contra o isolamento e a exclusão social. previne a fragilização de
vinculos familiares e comunitários e situaçoes violadoras de direitos, diminui a sobrecarga de cuidadores, e, sobretudo
garante desenvolvimento pessoal, independência, autonomia, participação plena e efetiva inclusão social.
A tim de alcançar os resultados descritos acima a OSC oferta atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
nos periodos matutino, vespertino etou integral.

No ano de 2020 atendemos 162 usuários e suas familias dentre eles, 16 moradores do municipio de
CosmoramaiSP, sendo. referenciados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Ainda, é oportuno salientar que durante o ano de 2020 ocorreram 08 solicitações de novas inclusões na APAE, sendo
U6 moradores de Votuporanga, através da busca espontânea elou encaminhamento de diversas politicas públicas como
Educação, CREAS. CRAS e Poder Judiciário, dos quais apos a realização de acolhida pela equipe de referencia deste

serviço, foram incluidos 75% desta demanda.
Ademais. considerando a Lei n°. 1301912014, de 31 de julho de 2014, a quai estabelece o regime jurídico das

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse publico e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
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estabelecidos em planos de trabalho, a APAE de Votuporanga vem apresentar a proposta de “PLANO DE TRABALHO
2021", pulo trabalho social essencial a este serviço prestado a pessoa com deliciência e suas familias deverá oferecer
acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com serviços da politicas publicas setoriais;
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos;
atividades de convivio e de organização da vida cotidiana: orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
referencia e contra referendo; construção de plano individual e out familiar de atendimento; orientação socio-familiar; estudo
social; diagnostico socio-economico, cuidados pessoais; desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social; acesso a
/-\

documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de familia extensa ou ampliada; mobilização e
fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercicio da cidadania; elaboração de relatórios
ei ou prontuários.

VII - OBJETIVOS

1.1. Objetivo Geral

Promover a habilitação e reabilitação da pessoa com deliciência e suas familias e a inclusão na vida social e
comunitária no campo da assistência social, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, bem como sua autonomia;
independência, respeitando suas limitações; promovendo a susleniabilidade e a Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.
7.2. Objetivos Específicos
ú”_"~

ø

Promover a autonomia e o empoderamento para melhoria da qualidade de vida da pessoa com deﬁciência. seus
cuidadores e suas familias;
Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a
mtensrﬁcação da dependência, promovendo apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho que visem à autonomia dos envolvidos;

v

Oferecer a pessoa com deficiência condições adequada para o desenvolvimento do seu potencial, através de
atividades culturais, recreativas a de convivência visando o despertar e o aperfeiçoar de habilidades e
funcionalidades da pessoa com deficiencia.

6%»

z

‹

ASSÇlCIAÇà0 DEPAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Escíla de Edunaçãlá Especial da APAE'de Vmuparnngz
Rua Tietê. 4560 - Parqua São Pedro « CEP 15505-186
Nome Fantasia: Escala de Educação Especial “PrnFEdméíaDallriGoeIdnef
CNPJ 45.T6G.030¡D001›00 - Fones: (1T} 3426-8490
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Lei N”. 2099 de 3110609
Municipal Lei N°. 1346 de 26Ii2I72

'_--' ~ _
.:
APAE
""""` "' `
'

ISENTA. DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. B50.13195J?5
AUTORIZA ÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR `I`ÉCNICU¬DIVISÃO HIGH PUBLICADO 2110982

'*

I

VIII ~QUADfiO DE AÇÕESJAHVIDADES

___

_

- oﬁetiw Gm!

I

É

I

~

~

_

_

_______

Açózzràzrvràârizz
_ __

.

_

I\I

_ _

fncmo na um ma, `

I * Arenaimzmrz púmâwaal rnúuàsual ¿

e5u;¡¿¶am;¡¡¡5e¿

e cu ' 'Wána _m cafnm
d3a55*3ê“°'5 Sud' I

I 'Vsitadorlicilran

›
Q 'lo .ma
aL'1°mm'a 5°

` emlelivo;
I ' Arliculazic e enrzavrínharrentos
mn
nulrvs
Scwiçns I

ÚBSBWIVERÚU 51139 I m"°°ÊUa'“em°.pm I suu`oassisla'rdais.;

_

Medida
_ _

Í

I
I

I

I

I
I
I

Pessoasnurn

mirêúaúizzze
mfzfﬁàzimm I' miwfaçâú e mzamfmamemúâ: órmâzõâe
11
p‹›r¢‹×z'z|¡‹razm.r›em _ màmm I mmzsrszemzúegzfazzﬁâóeózfzzzi âuzâfzmiâzzí I

wma sua au¡°mm¡a¡
~
imfäänm'
I
` [_

wmmm E suas I e rlifeílos además polilicasz
._
'Ir-rlmrnaçäo,
oáemaçãn,
fammä
mgularizaçâo e acesso a ›

was

dommenlação pessoal e oscﬁreitos I

"“'3'¡“e5-PfP'“°”e"d°

da pessoa com deliuiência e seus _

Bsﬂsleﬂlﬂblrdﬂüëea

faniriam. az maresia mma ou `

W DelesaeGaranriade

›presencia|.

I Dlreilnsdes mesmos.
›"'\

_____

I

_

Indicadores de Resultados
uuznmzﬁvzz-.eauzmàﬁvúz

U"¡l*=“°=*° WW
_

¬ Pmmvvefﬂhﬂblfﬂaráfl
I ﬂfwlﬁfﬁcãõaa 1
_ pzszizzmm úzfzúémàz

I

__

Indicador Físico

; rmamro soam nz Amro E _
I oR|Errrrmr¿Ãr› Fmrumr E
'oornunrrâmu E enuro oE\
couvlvêrrcrâ PARA Passam
com nerrcrêrrcul mrluâs E
cowmurnme
I
\ wzún¡úz_zzwrzqua|nâzaúa;
I

II

I

__

Especlﬂcação das
_ _ I_

__

__

¡

___

Eâpeclﬁcúz

_

____

I

__

Clbíslívos

I _I

_

___

indicadores da lrupactas
Iuuznmzﬁvozøuaimirzavõz

__ 7

|uasuLmoos Qum.m\trvo=s
Azzzw a nzzêríúzzz z sezviçús zm mais
wma; zeâmàiewúúzsiimâzrâz
Fm-rmâmemodevinwzoâranilzaesz
supâõçân ue âimçõez vmfaaúfzâ ó<z
_I dífeilos;
orminrziçàú dz âõnrizzfgâ aa I

"°'““'°V°'¡ﬁ“§ã°

I
INDICADORES DE IIIIPACFOS Ragislro de alerrdlmenloz
OUNJÍATIVOS
Plano de ammpanharnenza

aos
dírálos Íafmlíer.
Reunião mensal oom
DIminuii;àa da sobrecarga dos oquipe multidisrziplinar para
cuidadores arlvirrda da preslaçára 1 avaliação do serviçu e dos
Ifamrlíarlulidador, bem como na defesa el I wnlinuada de cuidados à ressua ` alendidos.
mmdeãciärcfm
Lisla de pwâunça;
garantia de direitas:
Socialização
de campanhas e legislação da Foﬂalecinzenln da oumivência FUIDS;
pessoa mm deõciàuzia e 0 fmalecirrrerzln úa Íanillar. social e nomuniläria;
Reialúﬂ'o cirarnslaucíado
Malharia da qualidade da vida `
`I currvlvèrrdafarikareuutrunílàia
inlivídualefanírar;
M

nzsuuâoosnaànmmvos
I
Pzezrz um zz úâmizçâu z 1m°.r. das

Amsso

sooioasilenciais,

Proleção social e cuidados
individuais e larrräíarss vollados ao

z dcsawohrlrnerrlo de autonomia;

larnilias e alendidosz
I E‹eu.r1a~au'i
160% de grupos de convivência Asma: à Inlormaçâu às familias e
mrnunidade
através
das
I íamiliêlzrzorrumiláliaesocialz
Reaíizsr as campanhas de d`:vulgaﬂo` campanhas realizadas, conforme
I mlandárío pela APAE

I mnfarme ‹:alendà'in pnoposlo pda ›'‹FAE.

II

1

___

II

mnlcnnomas ue nr=Ac1'os I

CEJAHHTATNOS:
I
100% da farnlﬁm e aienráickls
acomparzharins
duram
o

I
I

exefcícinr,
Realizar 100% do grupo de

convivência.

-

I
Í

IT??

Â”

1
r

"

F“ﬁl|Ii__

i

É *___

i

7" _Í'Í

'

___Íi>”

í

ASSQCMÇAO DE PAIS E AMIGCIS DOS EXCEPCIONAIS

"

Escoríiiíiíauczçâu esišrrzrzr az APAE r1rr'\Trrupúrzng.1

'Í

Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedra - CEP 'l55ll&l8ô

Nome Fantasia: Escola do Educação Especial 'Prol°EdméiaDal1r¡Goelr:rrer*
APAE
/“"~

AUTOR r

CNPJ 45.165.030/0001-00 - Fones: (1 T) 342645490
Reconhecida de Ulílidade Públirx
Esladual Lei N°. 2099 de 31108179
Municipal Lei N°. 1346 de 26I12/72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA- PROCESSO N°. 85Ci.13195!75
'O DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTINRIA DO DIRETOR TÊCNICCLDNISÃO 14109 PUBLICADO 2110982
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RESULTADOS QIIÁLÍTATNDS
Acesso a novos oonllecirremos
desenvolvimento das habilidades

I

I' Ações que ampliam os
z.xxrhocirrrerrlios e desenvolvam
aptidões E habilidades. Emoøderanﬁo
a pessoa com rlelidênda z incluem

I

anuidades manuais, lunoonaisr
fzlturaês e proriulívaâz exoressão
corporal.

Uesenvolveracões
II

deperdênda.

pmmovendo apäo às
Iamﬂiâã na larefa de

rxuirlat rrfimiriuindo a
sua sobrecarga de

I

I
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' Atividades que desonvoivarn

oonlrecmenics sobre o mundo do

cspeciílízadas para a I irahoiiio_ _` aparlirdaidenlﬁgaçag das
Í
superação rias
“ polencairoaoes e lnleresses de cada
siluapõrs víoladoras alenalido iavorecerrdo D seu
de direilos que
desenvolrnrrrenlo e o acessa á vida
rtoniribuern para a
produtiva - inclui parcerias com n
írrtensilicaçào ria
mmércin
e
indústria.

trabalho Que visem à

autonomia dos
envolvidos.

I

I
Pessoas com

SENACISEBRAEISENAIISESI;
ršelicienzia c
"
CURRICULD
NATURRL I suasfamíäas. I

FUNCIONAL: lﬁvendas corn íom no

aprendizado präico e aquisição de
lràhrios que lavoreçan a

inclusão social, desrlro outros.

Acesso a eslräøšgias aco ur-idaﬂem-:_ para Q
desenvolvimento de häilidadm Iundonais.

indepefrdência e wloﬂomiã - inclui
oficinas socíoenucalivas diversa;
' A/pães ldiladoras para aoesso ao

lralrallrc e efetiva indusâo social e
pmcluliva - inclui proﬁssíønrfzacão e
apoio lãcnico na oorrlraação da
I
' Atividades de mobilização para o
da ádadaria alravès de
campanhas de sensibilização o

mn:-úzienlização por rmió de
divulgação comurrilàla: Dia Nacronal
pe Lula da Fessoicpm Deﬁciéncia.
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` identidade pessoa; arriimnrnia e panicipaçäo; Redução dm agravos demfrentes
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Prola';ãc

soráal o cuidados
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Compare na sagregação. rolulação
RESULTADOS QUANTITATNOS
esrrperpmteçâgemlodososddos
Errcamirrhar até 100% dos Pr:D pfeparaoos da vida da PcD cando des:
pafaomermríodelrahãlhoc
irrfãrrcla. adolescência. vírh :diria
Exaculﬂ aii: 100% do programa de

aurogasracz

eﬁivdhalifrﬂnbi
0onquL'›l.a da Indoperrdéncía
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(Al¡vid.=.ide da Vida Plálípa) para msllrora das

ooonhoomseupolertiêl;

vida.
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maiorquaädadede vida;
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cada alendido de acordo mm seu
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An-çliaçàuda capaiidade ploleliva
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Assoc_1A_çAo DE Pais E Amieosungs Exceaciomos.
Escoia de Educação Especial da APAE de Votuporanga

Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
:me Fantasia: Escola de Educação Especial "PfoFEdméiaDaltriGoeidnef'
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490
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Reconhecida de Utilidade Pública

N

APAE

Estadual Lei N°. 2099 de suuaﬂs

""““`“*i "`

Municipal Lei N°. 1346 de 26112172
_ ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N°. 850.13195›f7§
_
AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: PORTARIA DO DIRETOR TECN|CO~DiV|SAO
14109 PUBLÍCADO 21109/82

IX - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS
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Escola da Educação Espacial da ÃPAE do Votuporanga
Rua Tietê. 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-18651
_
:me Fantasia: Escola de Educação Especial "ProFEdméiaDaltr|Goeldner
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XV- CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE
TRABALHO
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Combustíveis automotivo
Gêneros de alimentação,
Material para festividade.
Material de Expediente, M aterial de processamento de dados,

1

Material de acondicionamonto e embalagem,
Mate-n'al de cama. mesa e banho, Material de copa e cozinha,

l

Material de limpeza e produção de higienização,

Uniformes, tecidos e aviamentos,
Material elétrico e eletrönico,

l

Sementes, mudas de planlas e insumos,
lvlaterial para manutençã0 de veiculos,

Gás engalrafado e Gê-no ros Alimentícios
Serviços técnicos,
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICO, PESSOA FISICA

Material e conservação de equipamentos. de veiculos, de bens moveis e de bens A

l

imoveis,
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Serviço de limpeza e ooo servação,

Senriços de energia elétrica e de água e esgoto.
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CNPJ 45.166.U30l0001-O0 - Fones: (17) 3426-8490
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PLANO DE TRABALHO 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMAISP
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Rua. nenê, n°. 4360 - Pazque sào Pedro.
CEP: 15500-186 - VotuporangalSP

Fone: (17) 34263490
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" Escola da Educação Especial da APAE de Votuporanga
Rua Tietê, 4.360 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Proi“Edmé|aDaitr|Goetdner"
CNPJ 45.166.030/0001-OO - Fones: (17) 3426-8490
Reconhecida de Utilidade Pública

“'“"“"""""""
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Municipal Lei N°. 1346 de 2611 2I72
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PLANO DE TRABALHO

I - ioEiiTii=icAçÃo:
1.1.

DO TIPO DE PARCERIA
Colaboração

1.2.

DA AÇÃO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

'T
1.3.

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL IOSCHENTIDADE

Nome: Associação de Pais dos Amigos e Excepcionais de Votuporanga
CNPJ: 45.1õG.030f0001-DO
Endereço: R: 'ﬁetê

Número: 4860
Bairro: Parque São Pedro

Compiemento:
CEP: 15.500‹186

Municipio: Votuporanga

TeiefoneiFax: (17) 3426-8494
E-mail: agaevotuporanga@hotmai|.oom
1.4.

,..\

Site: www.apaevotuporanga.org.t1r

DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADEIOSC

Nome: Márcia Cardoso Luqueli Gianoti
RG: 11.362.187-5
Endereço: R: Javari

CPF: 075.27i.1?8-42
Número: 3211

Bairro: Patrimônio Novo

CEP: 15.501-220

Complemento: Apto. 04

Municipio: Votuporanga
Telefone Celular: (17) 99744-1150

E-mail: prasidon1ae.apaevotu@outIook.oom
Data do inicio do mandato: 0210112020
1.5.

Data do término do mandato: 311122022

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nome: Aparecida Pereira de Moura Ribeiro
Cargo¡Função: Pedagoga
Formação Proﬁssionalz Licenciatura Piana em Pedagogia com Administração de 1°. e 2°. Grau
N" do Órgão de Classe: MEC 19.457
Endereço: Rua Tietê

Número: n° 3189

Bairro: Santa Eliza

CEP: 15.505-106

Compiemento:

Municipio: Votuporanga
Teiefone Celular: (17) 9971 5.7271

E-mail: s.5Qoialapae(â1hotrnaiLoom I cidinha§p_ae@nomaiI.com
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Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186
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lt - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADEIOSC
(X) Familias
{ ) Idoso
( } Crianças e Adoiescentes
(X) Pessoa com Deﬁciência
{ ) População de Ruaﬂvligranio
( } Outros
/'\_
.

ui -ocscniçlto oo ssnvlço
O Serviço oferta atendimento especiaiizado a famiiias com pessoas com deñciència e idosos com algum grau de
dependência, que tiveram suas limitações agravadas por vioiações da direitos, tais como: exploração de imagcm,
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias a preconceituosos no seio da familia, falta de cuidados adequados por
parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidadelcapacidado da pessoa, dentre outras
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

IV- PRAZO DE EXECUÇÃO
O serviço será prestado no decorrer do anoisxercicio de 2921.

/-\

v - META E Púsuco A sen Arsnoroo
Atender a 17 atendidos na faixa etária de 0 a Sil anos ou mais com deﬁciência inisiectual, dsﬁciência múltipla
{doﬁciència intelectual associada à outra deﬁciência) e ou transtomo global do desenvolvimento (associado à deiíciência
intelectual) que necessitam de apoio constante e suas familias, conforme a necessidade do município podera solicitar
inclusão para seus atendidos.

VI - JUSTIFICATIVA
O conceito de deficiência c os paradigmas a que está associado vèm evoluindo favoravelmente criando novos
imaginários e formas de abordagens das politicas públicas em um visivel trânsito do um modelo ancorado na visão medica,
ou seja, a idéia de que se tratava de um problema da pessoa, conseqüência direta de uma doença que necessitava de
cuidados médicos, para um modelo socioiógioo e de garantia de direitos que considera za interação da pessoa com

deﬁciêncía e o meio sociat com qual ela se relaciona.
Assim, de acordo com este novo conceito de Pessoa com Deficiência antes da condição de deliciência ou da situação
de dependência, por ventura decorrente, o que conta é a pessoa enquanto sujeito de direitos capaz de participar, em
3
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condicoes de igualdade e autonomia, nos processos de tomada de decisão na vida social e politica. Deste modo, a
deiiciencia è apenas mais uma caracteristica da diversidade da condição humana (BRASIL, 2012a).
Dentro deste contexto ressaitamos que a APAE de Votuporanga sendo uma Organização da Sociedade Civil - OSC de
Assistência Social. está habilitada a prestar serviços na garantia dos direitos das Pessoas corn Deficiência e suas familias
conforme preconiza a resolução n° 109 de ii de novembro de 2009 no âmbito da Proteção Social Especial de Média
Complexidade por meio do Servico de Proteção
,,Esp_eciai__para
Pessoas com Defiir:iènda,_ir_tosos,e suas Familias
fortalecendo as ações socloassistenciais empenhados pelo poder público nos diversos niveis de complexidade do Sistema
Único de Assistência Social- SUAS mediante a Politica Nacional de Assistência Social - PNAS.
Alem disso, de acordo com a Resolução n°. 34, de 28 de novembro de 2011, do Conselho Nacional de Assistência
Social, que deline a habilitação e reabilitação da Pessoa com Deñoiènoia, no âmbito da integração à convivência social e
comunitária no campo da assistencia social, a equipe técnica qualificada do rolando serviço de APAE de Votuporanga nos
lemos da l'~lOB~RHlSUAS, a qual é composta por Coordenador do Servico, Assistente Sociai. Psicólogo, Terapeuta
Ocupacional, Cozinheira, Serviço Geral, Cuidador Social e Educador Social, busca pautar as ações no sentido do
empoderamento da pessoa com deﬂciëncia como suieito de rﬁreitos identiﬁcando suas necessidades e suas
espeoiﬁcidades bem como de suas farniiias, desenvolvendo suas habiädades e potencialidades. oportunizando espaços de
escuta riualiiicada e acolhida, troca de experiencias e reliexão, promovendo a autonomia e a inclusão sociai da pessoa
com deficiência, valorizando assim a diversidade e reduzindo a sobrecarga da famiiia elou cuidadores, decorrente da
prestação de cuidados diários e proiongados.
Assim este serviço organizado, slsternaiizado e continuado ofertado pela APAE de Votuporanga rompe com a
lnvisibllidade de pessoa com deﬁciéncia, combate estigmas culturais que a interiorizam, assegura direitos, supera as
vulnerabilidades advindas por ocasião da deﬁciência, luta contra o isolamento e a exclusão social, previne a fragilização de
vínculos familiares e comunitários e situações violacloras de direitos, diminui a sobrecarga de cuidadores, e, sobretudo
garante desenvolvimento pessoal, independência, autonomia, participação plena e efetiva inclusão sociai.
A lim de alcançar os resuttados descritos acima a OSC oferta atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
nos periodos matutino, vespertino efon integral.
No ano de 2020 atendemos 162 usuários e suas iamliias dentre eles, 16 moradores do municipio de
Gosmoramalâii. sendo, referenciados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Ainda, è oportuno salientar que durante o ano de 2020 ocorreram 08 solicitações de novas inclusões na APAE, sendo
06 moradores de Votuporanga, através da busca espontânea elou encaminhamento de diversas politicas públicas como
Educação, CREAS, CRAS e Poder Judiciário, dos quais após a realização de acolhida pela equipe de referência deste
serviço, foram incluidos 75% desta demanda.

Ademais, considerando a Lei n°. i3.0i9l2ti14, de 31 de luiho de 2014, a qual estabelece o regime juridico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil' em regrifrre de mútua cooperação, para a
consecução de ﬁnalidades de interesse público e raclcroco mediante a execução de atividades ou de prqfelos previamente
4
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estabelecidos em planos de trabalho, a APAE de Votuporanga vem apresentar a proposta de “PLANO DE TRABALHO
2021”, cujo trabaiho social essenciai a este servico prestado a pessoa com deﬂciëncia e suas familias devera oferecer
acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articuiação com serviços de politicas putitioas setoriais;
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação inierinstilucicnai com o Sistema de Garantia de Direitos;
atividades de convivio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de servicos locais;
referencia e contra referencia; construção da plano individual e col familiar de atendimento; orientação socio-familiar; estudo
social; diagnostico socio-económico, cuidados pessoais; desenvotvimento do convivio familiar, grupal e social; acesso a
documentação pessoal; apoio à familia na sua função prctetiva; mobilização de familia extensa ou ampliada; mobilização e
fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercido da cidadania; elaboração de relatórios
el ou prontuários.

Vit -~ OBJETIVOS

7.1. Obietlvo Gera!

Promover a habilitação e reabilitação da pessoa com deﬁciência e suas familias e a inclusão na vida social e
comunitária no campo da assistência social, desenvolvendo suas habiiidades e potenciaiidades, com como sua mrtonomia;
independencia, respeitando suas limitações; promovendo a sustentabilidade e a Defesa e Garantia de Direitos dos mesmos.
7.2. Objetivos Específicos

/-\

0

Promover a autonomia e o empoderamento para melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiencia, seus
cuidadores e suas familias;
Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a

intensiﬁcação da dependencia, promovendo apoio às familias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
irabaihc que visem à autonomia dos envolvidos;
0

Oferecer a pessoa com deﬁciencia condiçoes adequada para o desenvolvimento do seu potencial, através de
atividades culturais, recreativas e de convivência visando o despertar e o aperfeiçoar de habilidades e
funcionalidades da pessoa com deﬁciência.
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ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

'

TERMO DE co|_ABoRAçAo

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cosmorama

.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 45.166.030/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Tietê, 4860 CEP: 15.503-2016
/*K

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
CPF: 075.271.178-42
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos usuários com deficiência intelectual, deficiência
múltipla e/ou transtornos giobal do desenvolvimento
EXERCICIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Docu1v1ENTo

1

Termo de Colaboração n
001/2021

Aditamento 11° 01 do TC

001/zogi

Aditamento n° 02 do TC

001/2921
Aditamento n° 03 do TC

001/2021 ,

_

A

H

DATA

VTGÊNCÍA"

I

VALOR-*Rs

09/03/2021

09/03/2021
31/12/2021

E:lR$

24/05/2021

24/05/2021
31/12/2021

à

15/09/2021

15/09/2021
3 1/12/2021

ii

08/11/2021

08/11/2021
31/12/2021

142.800,00

R$

149.100,00

R$

145.600,00

aR$

140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXE Rcíclo
/“\

DATA

'PREVISTA
PARA 0

Päãﬁgäﬂãs
;
(R$)

,REPASSE (2)

_

NÚMERO Do

DATA Do
REPASSE

DOCUMENTO
, DE CREDITO

VALORES
REPASSADO

S (Rs)

-Í

06/04/2021

R$15 142.800,00

06/04/2021

1 10000

R$ 15.866,67

03/05/'2021
02/06/2021

R$ 149.100,00

03/05/2021

110000

R$ 16.654,17

R$ 149.100,00

02/06/2021

110000

Rs 16.654,17 *

12/07/2021

1 10000

R$ 16.654,17

02/08/2021

Rs 149.100,00
R$ 149.100,00

02/08/2021

110000

R$ 16.654,17

02/09/2021

1 Í{$ 149.100,00

0209/2021

100000

04/ 1 0/2021
03/11/2021

R$ 145.600,00

04/10/5021

000001

Rs 1õ.ó54,17¬!
R$ 15.400,33

¡ Rs 145.600,00

03/1 1/2021

000001

R$ 12.690,83

24/11/2021

R$ 140.000,00

24/ 1 1/2021

000001

R$ 12.690,82

12/07/20211

E

1

Rua Tietê. 4.as0 _ rizzfque sào Pedro - cep 15505-iso ~ vbrupora ngafsp

Fone: (17) 3426-8490 I Celular Departamento Financeiro: (17) 99759-049?
e-mail: agse\(otugoranga@hotmaiI.com
Site: ww1~.agaevotugoranga.org.br
youtube: apaevotuporangasp
instagram: apaevotuporanga
facebook: apaevoluporangaatual
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IB) REPASSES PÚBLICOS No E›<EI=IcícIO
\
lc) RECEITAS coivi API.IcAçoEs FINANCEIRAS Dos
REPAssEs PÚBLICOS
.- .

í

.

(A) SALDO DO EXERCICO ANTERIOR
7%

1%
`i/ Í:
ur:- :ff
¬~/.°,".¢›~
1-1aø°°
ÀÊÔÉÊ I `

CNPJ 45.166.030/0001-00

Reconhecida de Utilidade Pública

.

_ _

.__

_

_

..

.

0,00

E KB

O 00

.

I

A ID) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO

R$

Rs 140.000,00 \
R$ 280 59
”

.l _

AJUSTE (3)
l_lfEI TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)
fíšiíiéf

z«‹

'

'

ëëšš z_

I
-_-1....,

R$ 140.280,59
E

M1

. ' if

.›..

1 IF) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
,¬_

lí,-Gg)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E

”*'¬':,

_.

`›*fz'1'

R$ 140.280,59

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cadalfonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar,
na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2021 bem como as despesas a pagar no
BXCFCICIO S€gUIl]1§€.

I DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

l

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

/'*\

DEsPEs
TOTAL DE
As
DESPESAS CONTAR
CONTABILIZ
PAGAS
ILIZADA
ADAS EM
ADAS NESTE
NESTE
CATEGORIA OU DESPESAS EXERCÍCIOS
s NESTE
FINALDIADE DA CONTADILIZ AN TERIORE EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍ
E PAGAS
(Rs)
DESPESA (0) ADAS NESTE S E PAGAS
CIO A
EXERCICIO
NESTE I NESTE
(J= H + 1)
PAGAR
(Rs)
I EXERCÍCIO EXERCICIO
.
EM
(RS)
(Rs)
EXERCÍ
. Clos
(H)
(U
SECUIN
I CONTABILIZ
DESPESAS DESPESAS

TES (RS)

Recursos humanos

(5)

R$ 90.946,59

R$ 90.946,59

R$ 90.946,59

Recursos humanos 1

(5) .

,

Medicamentos

I .

l ._

l

I

Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186 - Votuporanga/SP

Fone: (17) 3426-8490 I Celular Departamento Financeiro: (17) 997'59-0497

e-mail: agaevotuQoranga@hotmailcom
Site: www.aQaevotuporanga.org.br
youtube: apaevotuporangasp
instagram: apaevotuporanga
facebook: apaevotuporangaatual
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Material médico e

*

hospitalar (*)_

_

__

i

i

Gêneros

l

alimentícios

`

i

O°*'°5*“á“`”“a¡5de' Rs_ 49.334,00_
3

i

L Outros serviçosde Í
_terceiros
_
Locação de imóveis
/".

i

_

R$419.334,003 Rs
49.334,00
in
_ _

consumo
_
Serviços medicos

(*)

,

›

Locações diversas

_

i

,

utilidades públicas
(7)

_

i

i
3

i

3

L Combustível
Bens e materiais
Tpermanentes

i
i_

~ Obras

¿

Despesas
financeiras e
_bancárias_

_

\

`
_,

__

_

Outrasdespesas
TOTAL

__

__

_

_,

_
R$ 140.280,59 i R$_

0,00

i

i

i

RS 140.280,59 _ R$ 140.280,59 , RS 0,00

(il) Verba: Federal, Estadual, 'Municipal e Recursos Próprios, devendo serelaborado um anexo paraicada fonte

de recurso.
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa juridica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exempliﬁcativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classiﬁcados
contabílmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
'
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

DESPESAS CONTAEIUZADAS NESTE EXERCÍCIO E PACAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de

descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais
descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como
nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da area da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

Rs

140.280,59

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

R$

140.280,59

(K) RECURSO PÚeL|Co NÃO APL|CADo [E _ (J - F);

Rs

0,00

(L) VALOR DEvOLv|oO Ao ÓRGÃO Púeuco

Rs

0,00

“Rua Tietê,'4.860 - Pardue São Pedro - CEP 15505-186 - Volupora ngalSF'
Fone: (17) 3426-8490/ Celular Departamento Financeiro: (17) 99759-0497

way

e-mail: agaevotuporanga@hotmaiicom
Site: wwwagaevotuporanga.org.br
youtube: apaevotuporangasp
instagram: apaevotuporanga
facebook: apaevotuporangaatuai
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(M) VALOR AuToR|zADo PARA APL|cAÇAo NO
EXERCICIO sEGuiN_TE (K - L)

I R$

W

O 00 l

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados,
conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.

Local e data: Votuporanga, 31 de Janeiro dc 2022.
\ ¿'¬¬

(‹é-~C~ -V kl

A

ii'

Márcia Car oso Luquit Gianoti
residente

/-\.

Rua Tiete, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186 - Votupora nga/SP
Fone: (17) 3426-8490/ Celular Departamento Financeiro: (17) 99759-0497
e-mail: aQaevotu|:¿oranga@ho!mail.com

youtube: apaevotuporangasp

Site: www.a[gaevotuQoranga.org.br

instagram: apaevotuporanga

facebook: apaevotuporangaatual
Página 4 de 4

.
-A :ie
*¡-¿-ez»

Municipio de Cosmorama
r

‹~

O

criado pela ter EsraâuúrN2 233 de 24/12/as
c1vP¡ ns 45.162.054/0001-91

-

""

;~0;.z¿É"`
E

'“'**!
'E APÁ
NM" gencšblflgäsggrígarpnmmdnia

"Paço Municipal Christovam Malhada”

PARECER CoNcLUsIV0 ANUAL - PRESTAÇÃO DE coNTAs DE ENTIDADES
Senhor Prefeito:
Em cumprimento a Portaria n°. 6.679/2.021, que fomos nomeados para procedermos à análise, verificação e
exame da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Votuporanga, inscrita com o CNPJ 45.166.030/0001-00, com sede na Rua Tietê, 4.860 ~ Parque São Pedro - Votuporanga-SP,
Cep 15505-186 - Caixa Postal 103, representada pelo presidente Marcia Cardoso Luqueti Gianoti CPF n° 075.271.178-42, a
entidade devidamente legalizada junto a Prefeitura Municipal de Cosmorama, reconhecida de utilidade pública, referente à
subvenção recebida em 2.021 em conformidade com as instruções n°. 01/2.020, artigo 200 que:
;. i
A
I) Data do recebimento da Prestação de Contas: 25.012.022, não existindo sanção a entidade beneñciada;
~ A “
11) Data da Prestação de Contas: 3l.0l.2.022 e dos repasses concedidos 05/04/2.021, 03/05/2.021, 01/06/2.021,12/07/2,021,

02/os/2.021", oi/09/2.021, o4r1o/2.021, 03/1"1“/2.021, 24/1 1'/21.021; "

i' ' '

A “ * A 'ii `

~

III) Valores Repassados e comprovados: R$ 140.000,00, em conformidade corn empenho global _ 01672 e as notas de
empenho 01672/001 de 05¡04/2.021 (RS 15.866,67), 01672/002 de 03/05/2.021 {R$ 16.654,17), 016721003 de 01/06/2.021
(R$ 16.654,17), 01672/004 de 12/07/2.021 GIS 16.654,17), 01672/005 de 02/08/2.021 (R$ l6.654,17,00), 0l672¡006 de

01/09/2.021 (R$ 16.654,17), 01672/007 de 04/10/2.021 (R$ 15.480,83), 016721008 de 03/11/2.021 (R$ 12.690,83), 01672/009
de 24/l 1/2021 ( R$ 12.690,83) efetuados por este Município na fonte de recurso 01, havendo rendimentos financeiros RS
280,59, totalizado R$ 140.280,59 e não ocorreu devolução e, verificando a prestação de contas apresentada pela entidade
constatando a regularidade do recolhimento dos encargos sociais;
'
IV) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga está em regular ﬁmcionamento;
V) A finalidade estatutária* da entidade é a atividade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercicio da cidadania;
V
Í
VI) Os recursos foram aplicados em despesas de custeio para manutenção da entidade, havendo cconomicidade dos resultados
alcançados de acordo com as metas detenninadas na LDO e no PPA;
VII) Foram cumpridos os objetivos da Lei autorizadora, estando em conformidade com a lei que rege esta matéria;
VIII) Houve regularidade dos gastos efetuados- pela entidade e a sua perfeita contabilização de acordo com o Atestado de
Controle Interno a servidora Daiane Cambraes da Rocha Garcia CPF n° 367.850.708-5 6;
IX) Houve confonnidade dosgastos às normas gerais definidos na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Xl) As copias dos documentos de despesas estão devidamente comprovadas com as originais e identificadas de acordo com
tipo de repasse e o órgão repassador e o respectivo plano de trabalho e de metas e;
XII) A entidade atendeu os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade.
XIII) As atividades desenvolvidas com dos recursos e` as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas e os
resultados alcançados. V
A
p
V
XIV) Visita em loco realizada em 28/12/2.021, relatório anexado na prestação de contas.
'

o nosso parecer é que: “ATESTAMOS A APROVAÇÃO DA MESMA, SEM QUALQUER REsTR1ÇÃo”.
Prefeitura Municipal de Cosmorama, aos 15 de Fevereiro de 2.022.
'
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De ccnfomiiclade com o parecer da Comissão, ﬁca aprovada a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO Exercício de 2.021,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga.
Prefeitura Mtuiicipal de Cosmorama, 15 de Fevereiro de 2.022.
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