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DADO§ CADASTRAIS E CARACTERISTICAS
Pais e Amigos dos Excepcionais de TavaresNome da Entidade :Associaçâo dos

CNPJ :32.01 1 .2g6tOO1 -32
Endereço: Estrada das Capororoc

RS CEP:9ó270-000Município: Tavares UF:
DDD/Tetefone 51 -9979931 65
Emai[: apaetavares@gmait. com
Conta Bancária: Banrisut Agencia 0424 Conta:06.01 1A73.0-4
Norne do Respr
Rs:40263X291

: Mara Rúbia da Sitva
'cão Exo. SSPIRS

ra Cpf:380.ó54.0íC-15

Periodo do mandato: 01 /01 lZO20 a 31/ 12120?2

Garacterização da OSC:
Descrição da atividade Econômica principaL
Atividade de Associação de Defesa de Diieitos Sociais , prestação de serviços Assistência
Sociat, Educação e Saúde.

F]NALIDADE ESTATUTARIA

Art. 10 - Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a :

| - Executar serviços, programas, projetos e benefícios socios assistenciais, de forma
gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles
necessitar, sem qualquer" discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não
se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;

ll - Promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organ izaçáo
de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadâr fundos
destinados ao financiamento das açôes de atendimento à pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das finalidades da
APAE;

lll - lncentivar a particioação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas
açôes e noE programas voltadas à prevenção e ao atendimento da pessoa com
deficiência, preferencialrnente intelectual e múltipla;

lV - Promover parcerias com a comunidade e com instituiçÕes públicas e privadas,
oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;

V - Participar do intercâmbio entre
associaçÕes congêneres e as
intemacionais;

as entidades coirmãs, as análogas filiadas,
instituiçÕes oficiais municipais, nacionais

AS

-#Rua Luiz Otaviano de
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Vl- Manter publicaçÕes técnicas especializadas sobrê trabalhos e assuntos relativos à
causa e à filosofia do l,4ovimento Apaeano;

: Vll- Solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuiçÕes de
f:essoas físicas;

Vlll- Firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de
orgãos públicos e privados, e as contribuiçÕes de pessoas físicas e jurídicas;

lade da oferta doslX- Produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualic
serviços prestados;

X- Fiscalizar o uso do nome "Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais", do
símbolo e da sigla APAE, informando o uso indevido à Federação das APAES do Estado
ou à Federação Nacional das APAES;

Xl- Fromover meios pâra o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os seus
assistidos e às suas famílias;

Xll- Desenvolver açÕes de fortalecimento de vínculos familiares, prerrenindo a
ocorrência de abriga mentos;

Xlll- Apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;

XIV- Garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, na gestão das APAES;

XV- Coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos,
programas e a polÍtica da Federação das APAES do Estado e da Federação Nacional
das APAES, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestigio, a
credibilidade e a unidade orgânica e fílosofica do Movimento Apaeano;

XVI- Atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política adotada pela
Federação das APAES do Estado e pela Federação Nacional das APAES, coordenando e
fiscalizando sua execuçâo;

XVll- Articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas
que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência,

Prra I rriz t.'ttarriann rla /.Xg



6S"'*:
§ r,;ttra

ÂpAÊ. ,i\ii,§üüiÂ*Â1} i:ii: p,*111, í.:: .er:,,{i{}ij§ 13,i;ç Sltll*i3t:í{:.}f.!r\iS Üü.
.'r, t 1:""';-

preferencialmente intelectual e mÚltipla ;

Xvlll- Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informaçÕes sobre assuntos

referentes à 
-pessoa com deficiência, preferencialmente inteiectuai e múlüpla,

incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;

XiX- Compilar e/ou divulgar as normâs legais e os regulamentares federais, e§taduais e

municipais, relativas à péssoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla'

provocando a ação dos órgáos municipais competentes no sentido do cuniprimento e do

aperfeiçoamento da legislação;

XX- Pronnover e/ou estimr-rlar a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em

relaçâo à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e,múltipla,
proficiando o avanço científico e a permanente formaçãCI e capacitação dos profissionais

e voluntários que atuam na APAE;

XXI- Promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da

deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de.garantia de direitos

da pessoa com deÍciência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e
orientação à sua família e à comunidade;

XXI!- Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento. permanente dos serviços

prestados pela APAÊ, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de

eftciência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;

XXll- Divulgar a experiência Apaeana em órgãos pÚblicos e privados, pelos meios

disponiveis;

XXIV- Desenvolver o programa de auto defensoria, garantlndo a partlcipação eJetiva

das pessoas com deficiêácia, preferencialmente intelectual e mÚltipla, na gestão da

APAE;
XXV- Promover e articular serviços e programas

assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla'

Breve Historicc

Movimentos sociais e instituições atendem pessoas com deficiência em todo o
Brasil, destacando-se o Movimento Apaeano que hoje se constitui Çomo maior

movimento filantrópico do mundo. A Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e

capilaridade, esiando presente, atualmente, em mais de dols mil rnunicípios em todo o

territorio nacional.
O Movimento surgiu em 1954 com objetivo de atendimento global às pessoas

com oeTrctencta, definindb sua missão eomo prestação de serviços com atendimentos

düetos e indiretos e articulação da defesa de direitosda pessoa com deflciência.

Rua Luiz Otaviano de

de prevenção, educação, saÚde,

à plena inclusão da Pessoa com
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No mês de Dezembro aos 13 dias do ano de 2016, no salão paroquial Santo
Antônio, no Município de Tavares/RS a professora Rita de Cássia Rodrigues dos
Santos e a professora Magalhe Terra fundaram a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Tavares, reunindo um grupo de pais e amigos de pessoas com
necessidades especiais. lniciou atendíments de 20 pessoas com necessidades
especificas, pela equipe de especialistas voluntários. Na Escola Olavo Bilac na
Iocalidade do Posto do Município, espaço cedido pelo Sr. Prefeito Gardel Araújo em
exercício, com tempo de dois anos, podenclo ser prorrogado.

Atualmente estamos sediados na localidade das Capororocas, no predÍo da
antiga Escola Pinheiro lúachado.

ldentidade I nstitucional

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Tavares, é uma
sociedade civil, beneficente, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, sua
diversidade na atuação nas áreas de Assistência Social,Educação e Saúde, com sede
e foro em Tavares, Estado do Rio Grande do Sul. lntegra-se, por filiação, à Federação
das APAES do Estado do Rio Grande do Sul e a Fedeiação Nacional das APAES cujo
Estatuto adere.

Visão
Movimento de Pais, Amigos e Pessoas com Deflciência, de excelência e

referência no país, na defesa de direitos e prestação de serviços.

Missão
Promover e articular açÕes de defesa de direitos, prevenção, orientação,

prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vÍda da
Fessoa com Deficiêncía e à construção de urna sociedade justa e solidária.

Áreas de atuaçâo / Estrutura Física I Púbiico Aivo

Defesa de direitos; Prevenção da incidência da deficiência; Educação Básica -
na Modalidade de Educação Especial; Educação Profiseional, Trabalho e Renda;
Saúde; Assistência Social; Apoio a família; Saúde Mental;Esporte, Cultura e Lazer;
Assistência à Pessoa ldosa com Deficiência; Estudos e Pesquisas; lnformática e
Comunicaçâo.

Possui uma infra estrutura, com relação à área física, recursos humanos e
materiais, que permite um atenCimento de exce!ência, possibilitando o desenvolvimento
do potencial da pessoa com deficiência. O espaço fisico garante acessibilidade e
adaptaçÕes às neceseidades das pessoas com deficiência e conta hoje com 02 salas
do setor educacional, 04 salas do setor clínico, 01 Biblioteca,Ol Secretaria, 01

Almoxarifado ,01 sala do setor administrativo, 01 refeitório, 01 cozinha,02 Banheiros
e01 Banheiro acessivel .

São atendidas 64 pessoas, de 0 a 65 anos de idade ou mais,'estendendo o
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acompanhamênto às famílias. o público- alvo tem funcionamento.. intelectual

significativamente inierior à média, com manifestaçâo antes dos dezoito anos e

timitações associadàs-à Au", ou *ri* àt"rt de habiliáaqê9 adaptativas (co1t11!9.'qo;

;;il;riJ"dr; úJ, famitiar; vida social; autonomia; saúde e §egurança; habilidades

;d;l#ilãÀ;- í""à, e trabalho)
Também são atendidas pessoas com múltiplas deficiências (com associa@es de

duas ou mais deficiêncías): físicas; auditivas; visuais; síndromes (?-own, cri Du G!at,

west, Edwards); Transtornos Globais do Desenvolvimento, qu-e englobam os diferentes

transtornos do 
"Jpà.trà 

autista, as psicoses infantis, a Síndrome de Asperger, a

SÍndrome de Kanner e a Síndrome de Rett; Paralisia Cerebral; dentre outras.- - Áa atividades 
-a"tánuolvidas 

. F!la. Entidade visaq .9 promoção . do

desenvorvimento mg*imo da potencididáde da pessoa com deficiência, enfocando. e

il;ffião âã" ;;Ê;t*'cogniiivos, emociànais_, relacionais, _comPortamentais,
sensoriais e sociais, conduzindó-os para a formaçâo global. co.m? pes.soa e cqm9

;ü;ãoil.úiÀoo-o ãm todas as áreas da comunidaàe (mercado de trabalho, ê§portes,

"'''*?, 5::,,1?ã?"f ?"?tff ii;:§x?il:3ff Xl;"r n ove s habi r idades que possam

promover maior áút*,j*i" e maior independência, contribuindo com o crescimento

pessoal, qualidade de vida e adaptação social'

Só desta forma estaremos exercitando a verdadeira lnclusão e Cidadania'

PROPOSTA DE TRABALHO
itura MuniciPal de Tavares

3H$§"f?1ni"u,rr açôes de deresa de direitos, preveneãg,. o1en1aÉo,

pr"rt"giã'iã .ã*iEü, 
"p"i" 

à tamília, direcionadas à melhorl?.i: qualidade de vida

da pessoa com oeiúiánáia 
" 

à construçâo de uma sociedade justa e solidária.

Público Alvo:
áe#;* ** o"ri"iência tntetectual e ou Múltiplas atendidas no §erviço de

ê seus familiares.

Objetivo da Parceria:
pnistàr serviço de habilitaçâo e reabilitação ao públlco alvo,e a prornoção de

' ' '--': -- ;ií; **ünitariâ.rua área da êaúde, desde a estimulação precoce
sua rntegraçaCI a 

elhorcom o objetivo de prevenir, visando-asPgurlr YÍTla.m. t..,a:-!^
com Deficiência lntelectgq!-gj[Úlllpla'

õ-à-r*fiIã reatizado com a APAE TAVARE$ e a Prefeitura Municipal de

Tavares, roú 
" 

fái úüni"ipat n- 2.gg5t21êm.qu!'. firma Termo de Colaboraçâo para

;-ü6"üi" nãnr ã Cànc"ssão de'Auxilio Financeiro. p{l pagamento de um



1eiscgnlgs.reais),,de acordo com ã t
Escola Pinheiro Machado,na localidade das Capororocas- Tavares,para pagamento

|?Y (vinte e quatro consultas). §endo 15 (quinze) consultas pará os usu?rios da
APAEI e em contrapartida-a APAE TAVARE§, fàrá a cedencía de 04 (quatro)
consultas para o (CRAS) Secretária de Assistência e Açâo Sociat, e 05 (cincoi
cons.ultas pa§ a Secretaria Municipal de Educaçáo. Cultura e Desportos.
Totalizando 120 consultas mensais .Para a realização do repasse conforme o
disposto no art.35 da lei 13.019t2014,a habiíitaçaà ãa APAE TAVARES mediànte a
apresentaçâo dos documentos exigidos que comprovam sua regularidade e

lmpacto Social Esperado:
Através dos atendimentos em Saúde Mental realizados na APAE

Tavare§,esperamos proporcionar aos participantes a integraçâo social, a inclusáo
social, o crescimento pessoal,a inclusão a cidadania sem discriminação
preconizando a Saúde Mental como direito de todos..Acredita-se guê através de
recursos diversificados é possível alcançar maiores resultados, envolvenOo opúnfiõ
atendido em uma realidade que contribuía para o crescimento pessoal, tanto da
pe§soa com necessidades especificas e seus familiares como a comunidade em

cRoNoGRAMA DE ExEcuÇAo DE METAS (De acordo com convênio com a
frefeitqra Municipal de Tavares ,conforme Lei Municipal n2..z2gtzi-li-zolg na área da
Saúde Mentalcom o profissional em psiquiatria)

Descriçáo da Realidade:

. 9..PYU|* atendido pela Apae Tavares advém de famílias em condiçÕes de
vulnerabilidade social,oriundas da zona rural e urbana.Os pais integram a categoria
de trabalhadores incluídos no mercado informal, com baixa escolaridade não
qualificados, e agricultores. Onde na maioria ai mães ou as avós são as
responsáveis diretas pelos cuidados dos filhos e ou netos.A renda familiar é em torno
de um salário mínimo, na maíoria advinda do beneficio assistência assegurado a
Pessoa com Deficiênâa pela política de assistêneia sociaf- BpC( Beneficio de
frgtgçag Continuada). Frente a esta realidade, as familia* á"i pêssoas com
deficiência atendidas pela entidade,não dispõam de rêcursos iróprios para
pagamento de atendimentos e atividades quê possam contribuír pata o

Quantitativo Qualitativos Monitoramento
Adquirir
independência e
autonomia em suas
atividades diárias de
aqordo com sua§

Melhora
desenvolvimento
sócio emocional

Psiquiatra;
Psicóloga
Assistente Social;
Diretora

Mensal
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7. MODO E PERIODICIDADE DAS PRE§TAÇÔE§ DE CONTA§'

- Mensal: instruída com descritivo dos serviços realizados nas respêctivas áreas de

atuação, quantidade de alunos e dos atendimentos realizados.

- Quadrimestral: instruÍda com o retatório de execução do objeto e o relatório de

execuçâo financeira da Parceria.

-Anualmente acerca da boa e regular aplicaçâo dos recursos, em até 90 (noventa)

dias contados do final do anolexercício financeiro.

B. pRAzO DE ANALTSE DA PRESTAçÃO or CoNTAS PELA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA.

- 60 (sessenta) dias, contados da d{a !e seu recebimenlo oy d: curnprimento de

diligência determinada, prorrogável justificadamentê por igual período'

- 150 (cento e cinqüenta) dias, para a prestação de contas final, contados.da data

de.seu recebÍmento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável
justificadamente por igual período.

núOia da Silva Moraes S,ilveira
inicio : Janeiro Data final: Dezembro

Valor unitário
3.600,00

Custeio- (despesas
correntes)- Fornento

CRONOGRAMA DE DE§EMBOISO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE

Meta
1e2

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

3.600.00 3.600.00 3.600.00 3.600.00

7" mês 8o mês 9o mês 10o mês 1 1" mês 12o mês

3,600.00 3.600 3.600 3.600 3.ô00 3.600




