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APAE DE PORTÂO. R§
Fundada em 20 dejulho de 1990
GNPJ N" 92.1 23.30610001 -53

DADOS CADASTRAIS E CARACTERíSTICAS DA O§C

Rua Paraíba n0B7 Bairro Jardim dos E

unicípio: Portão lR§ C.E.P:93,180.000

elefone: 51 -3562-3332 I 51 -99802-61 2ô

Bancária: 6297-9 Banco: Banco do Brasil :2484-8

de constitu da OSC: 2A107fi99ü

Nome do nsável: Valmir de Varqas Coelho

.P.F.006.129.799-20

Período do mandato: A1lA1l\Afi à3111212419

Expedidor: SSP/Rs

Presidente

: Rua Ouro verde no121

nalidade:
presente Termo de ColaboraÇão tem por objeto esiabelecer as condiçÕes para a execução de Projeto

Trabalho com a finalidade de atendimento de ate 162 crianças, adolescentes , jovens e adulios,

ídentes no tenitorio municipal, pessoas com deficiência intelectual e múltiplas associadas, da O§C ao

e área de atuação da OSC: Art, 30 A APAE de Portão têm por MISSAO promover e

de defesa e garantia de direitos e prevençã0, orientaçÕes, prestação de serviços, apoio à familia

irecionadas à melhoria da quatidade de vida da pessoa com deficiência e à construÇão de uma soci

e solidária. Sendo assim destina-se a0 atendimento de crianças, adolescentes e adultos

iência intelectual e múlt!pla, prestando atendimento nas áreas de Assistência Soeial, educação

lazer, preparação, ínserçâo e manutenção no mercado de trabalho, entre outras ações

iome da Entidade: APAE DE PORT

l.N.P.J: 92, 1 23,306/0001 -53

c.E.P. 93.180,000

-.,. PROPOSTA DÊ TRABALHO

Noq_q d,o PryjqlolAllvld4dg; !f{E de !o{ão
_Prazo {,e E4.eqqção: rql/"911âO§ A*Q 1t1212019

9_!,jet!y-o_geq|:{tqldgnentq_qqq_qsqárlosIÇDlg e seus Íamiliares.

Público alvo: PCDIs

Objeto da pqlceria:-Termo de Fomento

Descrição da realidade: Atualmente atendemos diariamente 245 PCDIs e suas famílias, estas em B0% ,

i#lJ:i:'*:[ilüttlliã1im*,fr;-d-., *áiidade de-uda e desenvoiver aó maxlmo aô Éáuiiioãáes oói
PCDIs e seus familiares.

" Farnília ê pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas púhlicas".

Sede: Rua Paraíba n" 87 bairro: Jardím dos Eucaliptos - CEP: 93LS0-ü00 Portão - RS

E-mail: portao@a paers.org.br - Fone/Fax: (051) 3562-3 332 I 9802.6126
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APAE DE PORTÂO. RS
Fundada em 20 dejulho de 1990
cNPJ N" 92.1 23.30610001 -53

Especificação
lndicador Físico

Especializado de Atendimento à

e a Família da Pessoa com Deficiência
telectuale Múltipla,

de lnclusão da Pessoa com

lntelectual e Múltipla ao Mundo do

rabalho, através das oficinas proíissionalizante

ue ocorrem no contra turno da escola.
01t01/20't9

de Habilitaçã0, Reabiiitação e
nciusão da Pessoa com Deficiência lntelectual
Múltipla a sociedade, atraves dos

semanais no setor de

01tüt2a19

prevista para o ano de 2A19 - 205 dias
no total de 820 horas aula,

de Assessoria as Escola do Munic

alunos DeÍicientes- intelectual e Múltiola

te programa realiza reuniões semanais com

ipe diretiva da escola e da APAE com
jetivo de prevenir, orientar e incluir estes

na comunidade escolar,

Educação

Conforme Calendário Letivo

Açoes

Encaminhamentos para BPC e passe Livre

Levantamento socio econômico através de visitas domiciliares periodicas

Fortalecimento de vínculos dos PCDls, favorecendo a inclusão na família e sociedade, atraves dos

Plena e efetiva participação e inclusâo na sociedade, através da participaçao dos úsuarios ern oncinas

lgualdade de oportunidades, iguafdade e acessibilidade entre os sexos {homens e Mulheresi.

Respeito pela diferença e pela aceitação das PCDti co
humanidade através da danca e atividades
AuxiliarnodesenvolvimentodosPCDlsatravésoeativio
da autonomia.

Dar Suporte às íamílias, através de paleslras, encontros e reuniôes.

Encaminhamentos para a ACADEF para cadeiras de rodas e proteses.

Desenvo[ver açôes de educação especial ob.ietívando o pleno desenvolvimento do poienciat trtinrano Oo

" Família e pessoa com deficiência, protaganistas na implementação das políticas públicas,,.
Sede: Rua Paraíba n" 87 bairro: iardim dos Eucaliptos * CEP: 93180-000 portão - RS

E-mail: po rtao @a paers.o rg. br - Fone/Fax: {0S1} 3562-3 332/ggAZ.6tZ6



Descriçâo
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APAE DE PORTÂO. R§
Fundada em 20 dejulha de 1990
cNPJ N" 92.1 23.306/0001-53

mensal
- .Valor 

ãnuái

773.109,36

Totalgeral

R$ 64.425,78

aluno

2 Contribuir para a atenção integral e integrada dos PCDIs meCiantes açoes articuladas nos aspã-tos
biopsicossociais e educacionais.

3 SociaiizarinformaçÕesquepossibilitemaconstruçãodeuúalinguagemCom@
gqpecial,

DOS RECURSOS FINANCEIROS5, PLANO DE

Quantidade

6. CRONOGR,AMA DE DESEMBOLSO

2o mês

R$ 64.425,78 64.425,78
Meta

4
I

Meta

1

- '-; 
^I /" mes Bo mês 90 mês 100 mês ít dmes -i2o 

mês

R$8,087,00

11 o mês

R$8.087,00

ç-,r

R$ 64.425,73 iR$ 64.425,78 ,R$ 64.425,78 R$ 64.425,78 lR$ 64.425,78

Meta Despesa 70 mês Bo mês 9o mês 10 o mês 11 o mês 12 o mês

R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58 R$73,210,58 R$73.210,58

7.1, ESTIMATIVA DE VALORE§ A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

J' TREVIDENCIARI0S

1o mês 30 mês 40 mês 50 mês

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta Despesa 1o mês 20 mês 30 mês 40 mês 50 mês 60 mês

R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58 R$73.210,58

" Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas púhlicas".
Sede: Rua Paraíba n" 87 bairro: Jardim dos Eucaliptos - CEP: 93180-000 Portão - RS

E-mail: portao @a paers.org.br - FonelFax: (05U 3562-3 332/ gBA?.6L26

1o môs

R$ 64,425,78

20 mês

R$8,087,00 R$8.087,00 lR$8.087,00 R$8.087,00

70 mês 9o mês '10 o mês 12

R$8,087,00 ,00 ,00 R$8,087,00
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APAE DE PORTÂO-R§
ftndada em Z0 dejuÍho de tg*CI
cNPJ N. 92. 1 23.306/0001 _53

8. II{ODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇOES DE CONTAS

Mensal (30 ) dias c,ntados do recebirnento do repasse mensar,

Mensal (30)dias contados do termino da vigência.

9' PRAzo DE ANÁLlsE DA PRE§TAÇÃo DE coNTAs nELA ADMTN15TRAçÂo rúeucn
_- dias' contados da data de seu recebímento ou do cumprimento de díligência determínada, pronogável
justificadamente por igual período.

Portâo, fevereiro de 201g..

Valmir de Vargas Coetho
CPF: 006,129.299.20

APROVAçÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÂCI PÚBLICA[] npnovADo

[] npnovADo coM RESSALVAS, com possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público
cumprir o que houver sido ressaivado ou, meciiante ato formal, .lustificar as razÕes pelas quais deixou de fazê-lo.l-l nrpnovADo

Local, data e assinatura do r"esponsável pelo órgâo técnic., c'm identiÍicação

Farnília e pessoa com deficiência, protagonirt , n
Sede: Rua paraíba n" g7 bairro: Jardim dos Eucariptà, - cit,J:180-000 portão _ R5E-ma íl: porrao@apaers.org. br - FonelFax: ios i) ssoz-:s:zlgsói. oree


