
APAE DE PORTÃO- RS
fundada em 24 dejulha de l99A
cNPJ No S2.1 23.306/000í-53
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1 . DADOS CADASTRAIS E CARACTER|STICAS DA OSC

tlome da Entidade: APAE DE P0RTÃ0
n N p t.q? 1?? lnÂ/í'tnn{_E?

EndereÇo: Rua Paraiba noST.Bairro Jardim dos.Euçaltptos

Município: Portão 1RS C.E.P:93.180.000

Ielefone: 51-3562-3332 I 51 -99802-61 26

lonta Bançária:6297-9 Banco: Banco do tsrasil Agência: 2484-8

Daia de constituição da ü§C: 2Alü7lig1ü
Nome do Responsáve!:Valmir de Varqas Coelho

l.P.F. 006.129.799-20

Período do rnandato: 01/01/2020 à31112Í2022

tG:8129690957 0rgão Expedidor: SSPIRs

3argo: Presicienie

Endereço: Rua Ouro verde n0121

c.E.P.93.180.000

Caracterização da OSC:

iinalidade:
3 presente Termo de CoÍaboraçao tem por objeto estabelecer as condiçoes para a execução de Projeto
je Trabaiho com a Íinaiidade oe atencjimento oe até 1ô2 crianças acjoiescentes, jovens e aciuiros,
'esidentes no territorio municipal, pessoas com deficiência intelectuale múltiplas associadas, da 0SC ao
Uunicípio.

Histórico e área de atuação da OSC: Art. 3o A APAE de Portão têm por MISSAO promover e articular

ições cie cjeÍesa e garaniia de ciireiios e prcverrçâo, orieniaçoes, presiaçâo de serviços, apoio à íamíiia
jirecicnadas à melhorie da qualidade de vida da pessca ccm deÍiciência e a construçáo Ce uma sociedade
usta e solidária. Sendo assim destina-se a0 atendimento de crianças, adolescentes e adultos con
leficiência intelectual e múltipla, prestando atendimento nas áreas de Assistência Social, educação e

;aúde, lazer, preparaçã0, inserção e manutenção no mercado de trabalho, entre outras açÕes voltadas
rara pqtp núhlinn

2. PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Proieto/Atividade: APAE de Portão
Prazo de Execu üfilt2ü20 à31fi2t2022
)bietivo geral: AtendÍmento aos usuáríos PCDIs e seus famíííares.
3úblico alvo: PCDIs

lbieto da parceria: Termo de Fomento

)escrição da realidade: Atualmente atendemos diarÍamente 245 PCDIs e suas famílias, estas em 80%
]0m risco de vulnerabilidade social,
mpaeio soeial esperado; iúeihorar a quaiidade de vida e rJesenvsiver ao maxirno as iiabilieiades rjos
)í.l-llc a corrc frmili:raevulü U üvUú lUllllltglvü.

APAE 30 ANO§ "SENS|BIL|ZANDO CORAçÕES"
Sede: Rua Paraíba n" 87 bairro: Jardim dos Eucaliptos * CEP: 93180-000 Portão - RS
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APAE DE PORTÃO- R§
Fu*dada em 2O deiulho de 1990
cNPJ No 92.1 23.306/0001-53

3. CRoNoGRAMA DE EXECUÇAo DE METAS

Especificação

Fcnonializar',|o de Àinnrlimento eLUPvU'üil4uv

e a Família da Pessoa com Deficiência

rama de lnclusão da Pessoa com

a lnteleetualç tt/úliipla ao Mundo do

rabalho, através das oficin as profissionalizante

ocorrem no contra turno da escola.

de Habilitaçã0, Reabilitação e

da Pessoa com Deficiência lntelectual

Múltipla a sociedade, atraves dos

tos semanais no setor de

15.300

Meta Anual

Conforme Calendário Letivo

EÀr rncnõnLÚ UUUUqU

sta prevista para o ano cle 20'19 * 205 dia.c

no totalde 820 horas aula.

rama de Assessoria as Escola do

alunos Deficientes- lntelectuai e MÚltipia,

ste orograma realiza teuniôes semanais com

uipe diretiva da escola e da APAE com
jetivo de prevenir, orientar e inciuir esies

os na comunidade escolar,

Açoes

1

I Encaminharnentos para BPC e passe Livre

2 Levantamento sócio econômico através de visitas domiciliares periodicas

3 Fortalecimento de vínculos dos PCD|s, favorecendo a inclusão na família e sociedade, através rlos
nn rn^c o nrniotnc nforooidncUiUUVú ú ú'UivLvv UiviUú,vvu

4 Plena Ê efet-vaparticipaçáo e inclusáo na sociedade, através da participação dos usuários em oficinas.

5 -guáldade de oportunidades, igualdade e acessibilidade entre 0s sexos (homens e Mulheres).

6 @ápehaceitaçâodasPCDIsc0m0partedadiversidadehumanaeda
humanidade atravês da dança e atividades esportivas

2

1 Ãuxtni no dêsenvolvimento dos PCDIs através de atividade que irão proporcionar o desenvolvimento da

autonomia.

2 Dar Suporte às famílias, atravês de palestras,"encontros e teunióes.

APAE 30 ANOS "SENSIBIIIZANDO CORAçÕES"
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APAE DE PORTÃO- RS
Fundada em 2t) deiulho de 1994

cNPJ N' S2.1 23.306/0001-53

§

r, adetra§ Üe r00as e prÜie5e§'

^l h,,*^nn lln

3

1 Desenvolver açges de educação especlal ol-tjetlvand0 0 p!en0 Oe-sen\10!\.I!rMlltlr uu l"!ute!!L!d! !ru:!!4!ru uu

Coriirii;uilparaaateDisinediaiiiesaçÜeSaiiicuiarJasi.l.,saspeÜtCI5
biopsiccs$rciaiseeducacionais. . -SocializarinformaçÕegemC0mUmdasaçÕesdaeducação

t

3

5, PLANO DE DOS RECURSOS FINANÇEIRO§

R$ 397,69 por usuário

$ 773.109,36

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta Despesa 1o mês 2o mês 3o mês 4o mês 5o mês 6o môs

R$73.210,58

7,1. ESTIMATIVA DE VALORE§

PREVIDENCIARIOS

À SEREM RECOLHIDoS PARA PAGAIIIENTO DE ENCARGo§

Meta

1

1o mês 2o mês 3o mês 4o mês 5o mês 6o mês

R$8.087,00

7o mês

aúr eo ANos "sENslBlLlzANDo coRAçÕE§"
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APAE DE PORTÃO. R§
Fundada em 2A dejutho dB 1É9A

cNPJ N" S2,1 23.30§10001 -53

8. MoDO E PER|oD|C|DADE DAS pRE§TAçÕES ge CoilTA§

Mensal (30i dias contados do recebimento do repasse mensal,

Mensal {30) dias contad0s do término da vigência,

9. pRMo DE ANALTSE DA PRESTAÇÃo DE CONTAS PELA ADM|N|§TRAÇÃO pUBL|CA

-- dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável

lustificadamente por igual período,

Fnrtãn forroroirn do ?fl?fi

ôrtr^^^
rÍepreseÍrlanie Legar 0a uüu.

Valmir de Vargas Coelho
CPF: 006.129.799-20

APR0VAÇÂO D0 pLAilO DE TRABALHO PELAADM|NISTRAÇÃ0 pÚBLtCA

I nrnovADo
r----1I I APR0VADO COM RESSALVAS, com possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público

nirmnrir n nrro hnrrrrar cidn rocc:lriedn nrr modianto atn fnrmal irctifiner ac rezÃoc nolec nrraic doivnrr rlo fa:zÂ-lniurrüirJUU uu. i'i9vlsrlrv u\v rvi'Iiurr Ju-\,r199' úU .*Uvv PuluJ Ysú'v

f_----'] nrr.nn\ r^ ô^I I xrrxuvAuu

Local, data e assinatura do responsavel pelo ürgâ0 técnico, com identificação
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