
jgi& Município de Barão 
Sg. Cnpj; 91693325000152 

Telefone: (51)36961200 
Email: atim i nstracaojêi t>arao • rs. g dv. br 

*Spfl/y Endereço: Rua da Estação, 1085, Centro 
Cidade: BARÃO 

Cep: 95730-000 
Estado: RS 

Processo Administrativo n0 2021 / 24035 

Requerente:ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS GXCEP APAE 

Endereço:DA ESTACAO 
Ouvidoria 3696ll06 

Comercial: 
Ouvidoria 

Residencial: 
CPF/CNP3: 

CEP:95730-000 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Descrição Solicita prestação de contas, conforme documentos em anexo. 

Observações: 

Município de Barão , 08 de junho de 2021 

0 
06/06/2021 16:33:35 

UiuSno; Haxctí )í''C BiAheun Roorigues 



Município de Barão 
Cnpj: 91693325000152 

Telefone: (51)36961200 
Emaihadminiscra cao@ ba r ao. r s .gov -br 

Endereço: Rua da Estação, 10S5, Centro 
Cidade: BARÃO 

Cep: 95730-000 
Estado: RS 

Dados do Processo 

Ano / Número: 2021/24035 Data Abertura; 08/05/2021 

Dígito Verificador: 7561 

Site para 
acompanhamento: 

Origem: Balcão 

.http;//187.16.229.102:808 0/si stem as/po rta 1/ 

Descrição: Solicita prestação de contas, conforme documentos em anexo. 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Destino: GESTORA DE CONTRATOS 

Dados do Requerente 

Requerente: ASSOC DOS PAÍS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CNPJ: 01.150.454/0001-01 

Telefone: (00)36961106 

Rua: OA ESTACAO 

Numero: 102S 

Bairro: CENTRO 

Cidade: BARAO 

CEP: 95730-000 E-mail: apaedebafao@bol.com.br 

Dados do Solicitante 

Soficitante: ELIETE SCOTTA CPF: 027.507.180-40 

Telefone: (51)998265041 

Rua: DUHREN 

Numero: 722 Compl. CASA 01 

Bairro: SAO J05E 

Cidade: BARAO 

CEP; 95730-000 

06/06/2021 16; 33:13 

U&vãrlo: Marcela >èa« Kfkhcun ftoar^ues 



Município de Barão 
Cnpj: 91693325000152 

Telefone: <51 >36961200 
Em a il: a d mi oistra cao@ barao. rs. gov. br 

Endereço: Rua da Estação., 1035. Centro 
Cidade; BARÃO 

Cep: 95730-000 
Estado: RS 

Requerimento 

Processo; 2021/24035 

Data de Entrada: 08/06/2021 

Assunto; PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Dígito verificador: 7561 

Solicitante: 8358 - ELÍETE SCOTTA 

CPF/CNPJ: 027.507.130-40 

Fone Residencial: 

Identidade: 

Fone Comercial: 

Fone Celular: <51)998265041 

Endereço: DÜHREN 

Bairro; SAO JOSE 

Cidade: BARAO 

...  722 CompL 
Nunner0: CASA 01 

CEP: 95730-000 

Estado : RS 

Requerente : 6130 - ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE 

CPF/CNPJ: 01150454000101 Identidade: 0 

Fone Residencial: 

Identidade: 0 

Fone Comercial: (00)36961105 

Fone Celular: (00)36961106 

Email: 3paedebarao@bol.com.br 

Endereço: DA ESTACAO 

Bairro: CEWTRO 

Cidade: BARAO 

Número 

Estado 

95730-000 

Setor Destino; GESTORA DE CONTRATOS 

Descrição: Solicita prestação de contas, conforme documentos em anexo. 

N. Termos 
P. Deferimento 
Município de Barão , 08 de junho de 2021 

ELIETE SCOTTA 

© 

08/W20Í1 16:33:19 
Utuiri»; JâPC Blct^ur» RM.-IÇUeS 



Município de Barão 

91693325000152 

Rua da Estação, 1085, Centro 

BARÂO-RS / 95730-000 

(51)36961200 

Processo N0: 2021/24035 

Requerente: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE 

Remetente: BALO AO 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Destinatário: GESTORA DE CONTRATOS 

Data de Despacho; 08/06/2021 

Despacho; Encaminhado para o Setor Responsável, na data de 03/06/2021. 

larcela Janefi,rkheun Rodrigues 

08/6/2021 4:33:27 

Usuário: Marcela Jane Sirkheun Rodrigues 



(f> 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Ofício n013/2021 Barão. 10/06/2021 

A Gestora do Termo de Parceria/Fomento 001/2020 

Encaminho, para apreciação, a Prestação de Contas.QJ? parcela dos recursos 

repassados pelo Município de Barão, por meio do Termo de Parceria/Fomento 001/2020 

composta dos seguintes documentos: 

-RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO; 
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA; 
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA; 

- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. 
- METAS; 

Coloco-me á disposição de Vossa Exceféncia para quaisquer informações adicionais. 

Atenciosamente, 

I i CA - Lovm b 
Tânia Terezinha Maffacioíi Lamb 

PRESIDENTE (A) APAE BARÃO 



íb 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma 

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 26/057202;) do Município de 
Barão, na importância de R$X9Ô'0T00{isete mil novecentos e noventa reais), recursos estes 

destinados prestação de serviços de atendimento especializado a Pessoas 

Portadoras de Deficiências Intelectuais e Múltiplas e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento,    

Ações programadas; Atendimento especializado a alunos encaminhados da rede 
regular de ensino. 

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados; RECURSOS 
APLICADOS 

ALUNOS EM ATENDIMENTO CONTINUO ;12 ALUNOS 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO :46 ALUNOS 

Alcance dos objetivos: Foram realizados os atendimentos conforme o contrato, 
implementando e fortalecendo ações de habilitação, reabilitação e inclusão social 

Atividades ainda em fase de realização: Atendimentos especializados contínuos aos 

alunos que necessitam de um acompanhamento mais amplo. 

Declaração de cumprimento do objeto: 

Declaro, sobaspenasdaLeieparafínsdeprestacãodecontas.queoobjetofirmado pelo 

Termo de Fomento C01/2020foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalhl 

oequeadocumentaçâoanexadacomprovaaexaíaaplicaçãodosrecursosrecebidos para os 

finsindicados. 

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA [o^^ozof PARCERIA'F0MENT0 

ICwjiOI ^ . 
Tânia Tetezinha túkX 

rwC 
Lamb 

PRESIÜENTE( A) APAE/BARAO 



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA 

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 
TERMO DE 
PARCERIA^FOMENTO 
001/2020 

» 
^ —   

Descrição 

Recursos recebidos da coacedente 

TOTAL 

RS 

Meta 

MgTA 03 
combuslivcl 

combuslivcl 

combuslivcl 

Meta 01 

Moiorist.-» 

Descrição | Programado (R$) | Executado (R$) | Saldo (R$) 

Tatiana R.e Poerecb 
Abasiçccdora Guerra 

Abastcccdora Giicitíi 

Abastecedora Gncua 

rsiudo social 

Alexandre Sciintlcrla 

p3.93g.72 
[llS 263.00 

IRS 2J5.05 

ps 197.41 

RS 1.047.79 

RS2.15«.03 

S3.S56.72  
LS263.00 

[$235,05 1/ 

fs 197.41 V 

IS 1.047,79 

5S2.258.05 Qy 

Tàni/Vereziníia M^acioRam^ 

PRESIDENTE APAE BARÃO 



03 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE FOMENTO 
001/2020 

RECEITAS:  

 Entradas /Histórico  

1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de 

_ Parceria/Fomento   

2 Repasse da concedente referente áFárcáa Oíem no valor de: 17.990.00 

3 Rendimentos de aplicaçao financeira (quando houver):  

4 Devolução pelo proponente de despesas Indevidas (quando houver): 

DESPESAS:    

 Saídas /Histórico  
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos: 

2 Despesas indevidas (quando houver):  

3 Total dos pagamentos: 

SALDO:0,00 

TiN^EZlWtotó I.AMB 
PRESIDENTE {A) APAE BARÃO 
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RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU RANSFORMADOS 

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 
TERMO DE 
PARCERIA/FOMENTO 
(001/2020) 

Documento Fiscal 

N* 1 nata 
Especificação dos Bens Qtde 

Valor 

Unit. (R$) 

Valor 

Total (RS) 
■ ^ 

Não foram adquiridos bens. 
j 

i 
i 

TOTAL 1 

Dala: 10/06/2021 

TANlAY^EZINHAÍ?AFfé£ÍOLÍ LAMB 
PRESIDENTE (A) APAE BARÃO 

Instruções de preenchimento Utilizar a codificação:  

Especificação dos Bens Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, 
aumentam o patrimônio 



EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS AOS 

USUÁRIOS 

NOME 

Josiele Chios- 

CARGO 

Fisiolcrapcula- 

HORAS 

08 horas semanais coninilala 
insiiuiiçào 

Lu a na da Silva •sicõloítf 20 horas semanais ciHilralaili 

insuiuição. 

Karinc liamberg Psicóloaa- 04 horas semanais, comralada 
Insiituição. 

Kctlin Schafcr Nuncs- Fonoaudiólo^a 20 horas semanais, coniraioda 
iiisliluição. 

Zenilda Baiimgaei (ner Serviços Gerais 20 horas semanais, coniratada 
Insiiliiição. 

Mateus Nro«ueírii da Educação Física 
Silva 

T;fti i uüTRígi ri a P o otsc h - Pedala 

BiíííiiitôlTrrsi n (íc\hiíiii^ t Assisicanc S<>cr:il 

06 horas semanais contralada 

Instiliiição 

32 horas semanais, contratada |)ela 

instiinição 

OS horas semanais, coutnilada 
instituição. 

Aline Cislaghi- Aida de Infomuílíca 03 horas semanais conlratada pela 
Inslituiçào 

Elictc Scotta Instnilora nível l 32 horas semanais contratada pela 
Cursando pós cm instituição. 
Ps ico pedagogia 
Clinica c Institucional 

Alessandra Pedi pedagoga 16 Horas seinannis controlada pela 
instituição 

I djYux. ~T fo -Lv/mi 
Tnnin Terezinha MaDlicioli Lamb 

Pres i denic( a VA I* A V. 



CRONOGRAWiA EXECUTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 

Prefeitura Municipal de Barão/RS 

META 03:ATENDIMENTO DE PEDAGOGIA 

'To.UOroJ 

R$3.988,72 

COMBUSTÍVEL: R$695,46 

META 01:ESTUDO SOCIAL E ANAMNESE DOS ALUNOS 

ENCAMINHADOS 

R$1.047,79 

MOTOR1STA ALEXANDRE SGANDERLA R$2 258.03 

TOTAL DE DESEMBOLÇO 

TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS 

R$7.990,00 

46 

l } • Lowo 
TÂNIA T.M LAMB 

Presidente APAE/BARÂO 
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Banrisui 

Recibo de Transferência 
Múmero: 01173087647/00000000134654/844885 
Data: 07/06/2021 
Hora: 09:31:48 

Cariai: 

Data Débito: 

valor; 

Tipo: 

Conta do Remetente: 

Nome do Remetente: 

Conta do Destinatário: 

Nome do Destinatário: 

Finalidade; 

Office Banking 
07/06/2021 

RSSiSSêl 
Transferência de valor entre contas Banrisui 
0342-06.850990.0-5 

APAE - VIVER MELHOR 
0342-06.005230.0-2 

A BASTE CE D ORA GUERRA BARAO LTOA 

PAGTO CUPONS 

Atenciosamente 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

03206D6E8CFEE3FAB885AA221CS3600B4A42 

Cfltedo ào RteGwrf* 4o Sul MunWpk: dí fOí5« 
AOTE^TICAÇAO 

BO.So.— 

«SSTICEKa SKK® S?K« LI» &7J:*i.«<fi.3»;DWl44 \ 
Büa H ESIECAD. W1. «KTRÍ. WVO. K \ 

FcnE <»1) 36SS-2?Ji 
COCaMatO eo«. Ü FJstl Fiscal (t Ccnsualíinr ElrtibwCr 

Cediça fósc/iíií («« IPt V\ Uni! I 
Êssania CSICJN&I i C.MI L 5.9« 

Oliíç. to!sl da iteas 
JalM toioi fíSI 
ia ler a hmr (RJ) 
-•SS« K -.'nLOÜ p-l 
<8I« ç. FÇflíi 
ífcca Rs 

Ewsolte rela Chse 6t Sctsw w 
WI p.7/bvj .sefu.u. çai. tr/dfcÉ^cffisul U 

Í5.739-W8.!«8!l • K. Eon£ {K5) rjM-óll£ã 
«-e rl: MCSWSl Série»? 1IWWD?) 10:»:H 

frcrccois íe BulorlracSa; Ii321tt*7ii921 
t^ta de sj^rlrechi: IC:M:i6 

frifiulas Feirai lis 34.95 (U.SW) f Esíadbol til 
>5.75 (75.ÔK) / itiiciçsí ES 0.60 (B.CiDil - Fgr.te; IE?T - h$ 
met 
ÍCEÍÍQR; rRHRI PíiI?lBPF 

LKW S(stí»íS • SytoSnfe» 3.2-6.7Í r»».1ini.í5«.b' 

rtójxinifcrd 

«HCfKRJ BtíF?n Bflfli» ITW ÍIIPJ;04-SBB.510/0001-li 
RIIB K ESrflCM. SÍ1. CEÜIW, BfSíO. SS 

fene 0)51) 3M6-2KB 
fcitüne.iM íuf. lida Fiscal de Cjnsuaidar Eielrônica 

IHD tescritia filie UK VI Uq»t Dl ItW 
102001 GfiSOLllIO.ORlGlWl I 32.2&9 L 5.115 197.-11 

foiai Je iter.s 
ir lotei (RS? r19^^ 
jr 9 Paíar (Kl VUÍJf-i 
tt DE PfiBWEKIO - VS109 FífiÜ fíí) 
iSíPfifiZfl w.f 
:of:s fi.iW 

taKiilH pela Ctave í? Scísso ca 
http: //uuv. se fae. rs.çau -í>r/ii fte/cecsu 1 ia 

43? 105O19ÚS5Í0COD11 ítóODíMDiõíiOS iW?641D51 
5U7ipmn)r[M:45Tmoiigp'»^cr'paTri:fliii6Qs',mí 
[pndw^crT^Brflçsnõ^iiffsrRll [M~CE?' 
JJO-OOO.WflW - RS. VQC? 5055) IJÍ9-S11C5 

h-rc-e f»í; Í0W2565 Séria m 31/«/?P2l 13:35:0? 
fíotosolo ift.Bvtiirlrefia: 1i32ií699í 11154? 
Data de «iIqiIíbííqTIT/^??^ 13:35 :W 

BJÍMtE 

lautos aprofioades: feííral Rs 23.39 fi2.loi) / Esladwl sí 
,i2 {30.101) / Hiiiicloal Ri O.OO fO.Mi) ■ Fonta: IBPI - RS 

«isra&ne «aí usm im a?g.-w.9H3wwi-n ; 
RS H ESíBCfcB. 671. CEHIM. ÍBBCO. fi? / 

Fone ííisi) 36SS-2756 / 
^ ^Iá Físeel de CMnidoi Elétrica 

r-Kcrkis oift iw w ihit Vi 
Xitami 64SC3Tfc OSlsIMl J 33.»? I 6.nu •/ 
aid». mal da itens ' 
«lor total ibl 
Valor a ftjar (B) *• 

sssfpsr4 -' 
UOM RS 

toiailic heb fhewi ifc flcKíB en 
itw: //wb .«lai. rs. sov. b;/fi|«/cD<iSuU b 

ffifjígisj* M ísrwào 1D25. 1075. iam, CLP 
K.va-m.vsía - K. rc* IÔDSI i3»-inflE 

• ; r E>50?5I119 Série»? ?í/ô5/?0?i Jf;??:|J 
frcípraio A- arfma^^janjscnuj 
ra ta de ntorrsA: |?4/ii!^2íJil i è ; ??; rí 

Iritete é^-ariatós: íed^ral RS 3?.44 (í?.iiT> / istacuai Ri 
T3.Í5 (3i.m) / MidNl Bi O.BÇ (O.dOtl - tvK: Ifpi RÇ 
39792? 

ftLSSMSW) Jfa» 
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Banrssul 

Recibo de Transferência 
Número; 011733S5570/000000001325G3/344583 

Data: 07/06/2021 
Hora: 09:30:18 

Canal: 

Data Débito: 

Valor: 

Office Banking 
07/06/2021 

R$ 3.98872 
Transferência de valor entre contas Ba n ri sul 

Conta do Remetente: 0342-06.350990 0-5 
Nome do Remetente; APAE ■ VIVER MELHOR 

Conta do Destinatário: 0342-35.037548-0-7 
Nome do Destinatário: TATIANA REGINA BATTI5TELO POERSCH 

Finalidade: PAGTO SalaRIO 

Atenciosamente 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

03CBD9B2EA5537F09CEIOC98511688292908 

EU-®- 

Assco"açflo da Pais e Amigos dos Ezcopcwnals te Barão - 65 
Ruada Estação 1025 Centro 

Nomo : TATfANA REGINA BATTlSTELO POERSCH - 7 
CPF: 955,164.650-00 Banco: t 
Função: '^EDAGOGA"! 

CNf>J: 01.l50.454>000l-0f Môs/Ano ; ífâG^ã 
Ba<io - RS 95.730-000 

CBO: 2394-15 Dep/Sei/Soc; 00l/000fl3!>0 
Conta: 

'200:00 

ecíbo. 
Cód. | Descitçâo do Evealo 

Sase 
21.06 

4-212.00 
160.00 
<21.20 

Desconlo 

522.32 
2B2.16 

TotaJ dos Vencimentos Total dos Descontos 
4-793.20 

Vaíor Liquido 

4.270,63 

804.43 

5:988721 

Oep ir' " 
189.59 



Impressão - Ba.íris.J jí62i06896693ij 
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Banrisul 

Recibo de Transferência 
Número: 01173683727/00000000130712/844832 

Data: 07/06/2021 
Hora: 09:29:03 

Canal: 

Data Débito: 

valor: 

Office Banking 
07/06/2021 

R$ 1.047,79 
Transferência de valor entre contas Banrisul 

Conta do Remetente: 0342-06.850990.0-5 

Nome do Remetente: APAE - VIVER MELHOR 

Conta do Destinatário: 0218-39.059940.0-6 

Nome do Destinatário: RONALDO GELMINI 
Finalidade: PAGTO SALA RIO 

Atenciosamente 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

03260E26E0733D6E414D48CD36963045AF22 

WJTEKnCAÇAO^ 

Associação de Pais e Amigos dos ExceDcfonais da Barão - 65 
Rua da Estação 1Ò25 Centro 

Nome: PAULINE TOSIN GELMINI -18 
CPF: 666.934 650-15 Banco: j 
Função t ÃSSiSTENTe-SOCWtTj 

3 "■ CNPJ; 01.150.454/0001*01 Môs/Ano : 
Barão-RS 95.730<iCO 

CBO: 2516-65 . Dep-^eVSec: OOI/MOCOO 
Ag.:' Conta: 

Classe: 

C6d. Oéscrição do Eve/ilo  
1 Salário Normal 

201 oif. Salarial - Ajuste Dissídio Coletivo 
40 Qüinqüênio , 

507 LN.S.S. 

Refeiêncrô 

1.041,60 
39,60 
52,06 

g 
Desconto ^ 

65,49 c 5 

Total dos Descontos ontos g 
65.49 í 

Valor Liquido - 

Salário Base ■ 
26.04 

' <1:0477 

Dep.TR 

51 



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarào - 65 
Rua da Esiaçío 1025 Centro 

Nomo : ALEXANDRE SGANDERLA - 25 
CPF; 007.553.B70-S0 Banco; ' 
F 

COd. f Descdçâo do Evento  
1 Salário Normal 

201 Oií. Salarial -Ajüsie Dissídio Coletivo 
40 Qüinqüênio 

507 I.N.S.S. 
506 Imposto de Renda 

CBi 
Ag.: Conta 

Classe: 

^refítóliêiS-alâtí 
P.efârôncia 

CNPJ: 01.150.454/0001-oi MésfAno : KSCígB 
Sarào-RS 95.730-000 

DepíSct/Scc: OOS^OOflDOO 

Desconto 

30.00 2302.30 
37,27 

115.11 
S.70 
7.50 

Tcial dos Vencimentos Total dos Descontos 
2.504,63 246.65 

Valor Liquido 

Salário Base 
2,302.30 

Base INSS 
2.504,* 

Base FGTS 
2.504.e 

ValOf FGTS 
200.37 

Base tRRF 
Z 266.73 

«adoto 

resportóAvci 
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ACÍ.NCTA: 03'.? - K/.HAÜ 
COUTA..: Ü6.05OOOD.O-5 
NOMS.,.: "PAR - VIVES MELHOR 
lÜSNTiriCACAO: D1202106071 ?7ü21q28(i 
  PARA sr:5PLES C011FT?ENCTA 
SALDO DA COUTA 

SALDO LTVRF PS 
TOTAL L1VRP, PS 

PSS2ADÜ CLltait: O HA^SISUL IMROP:iA CWF- OS 
JU30S DE SUA COüTA-OOSSEKTE SZPAO DEBITADOS 

MD ULTlfW DIA (JTIL DO «ES- 

07/C</2073 

7.??0,00 
7.990.00 

DIA HISTORiCO OOCvHEKTO 

   MOVIKRMTOS DA COIITA COSREKTfc - 
SALDO AH7 bK 28/05/2021 

SEM LAXDIDKHTOS NESTE PERÍODO 
7.990.00 

COf-SIGMADO BANRISOL: 
CONDICOES ESPECIAIS PA?-» VOCÊ! 
CONTRATE ."OORA PFLO APLICATIVO 

08 COMSULTR SUA ACÊMCIA. 

ÜXTPATO EMITIDO AR 09:22 DE 07/06/2021 

3AC 0300 6<6 151S 
08VIU)RIA 0600 22M 
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Município de Barão 

91693325000152 

Rua da Estação. 1055, CerUro 

BARÃO-RS ! 95730-000 

(51)36961200 

Processo N0: 2021/24035 

Seqüência; 2 

Requerente: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE 

Remetente: GESTORA DE CONTRATOS 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Destinatário: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Data de Despacho: 17/06/2021 

Despacho: Encaminhado para o Setor Responsável, na dala de 17/06/2021. 

ALINE NEUMEISTER 

Fiscal tributário 

0 

21/6/2021 6:52:47 

Usuário: ALINE NEUWEISTER 
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MUNICÍPIO DE BARÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CNPJ: 91.693.325/0001-52 - Endereço: Rua da Eslaçâo, 1085 - Cenlro - Telefone: 51-3696-1200 

 Site: wvw.baraojs.qov.bf- E-mail: tri butos2(§jba rao.rs.gov.br  

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO-CE5TOR DA PARCERIA 

PROTOCOLO N"; 202I/2-IÜ35 

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

Titulo do Projeio/Atividade/Serviço; Prestação de serviços de Assistência Social 

PROCESSO Nô; 067/2020 

TERMO DE FOMENTO N*; 001/2020 

INEXIGfBILfDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N0 005/2020 

SECRETARlA/ÒRGAO GESTOR: Secretaria Municipal da Educação e Cultura 

Pertodo/Mes; MAIO Ano: 2021 

Valor repassado: RS 7.990,00 - Valor utilizado: RS 7.990,00 - Saldo; 0,00 

( ) I1 Meta (X) 5a Meta ( > 9= Meta 

( ) 2" Meta ( ) 6" Meta ( ) IO3 Meta 

( ) 33 Meta ( ) 7a Meta ( ) I PMeta 

( ) 43 Meta ( ) S3 Meta { ) 12a Mela 

RELATÓRIO 
I) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, verificar no Plano de 
Trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a 

realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito 

do cronograraa de exeenção. 

Objetivo geral: "Implementar e fortalecer ações educacionais e assistcnciais para as 
Pessoas com Deficiências Intelectuais e Múltiplas, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e do núcleo familiar na busca do exercido da plena cidadania dos 
mesmos". 

Ações programadas: atendimento especializado a alunos encaminhados da rede 
reuular de ensino. 

Das metas estipuladas para o ano. custs ireena: 

Meta (11; Estudo social e anamnese dos encaminhados pelo projeto; 

Meta 02: Diagnosticar, avaliar e encaminhar os alunos para os diversos setores de 
atendimento especializado da APAE, 



MUNICÍPIO DE BARÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ONPJ: 91,693.325/0001-52 - Endereço: Rua da Estação, 1035 - Centro - Telefone; 51-369$-1200 

 Sile: www.barao.rs.QOv.br - E-mail: {nbut052@bafao.rsfflw.bf  

(Meta 03; Atendimentos individuais c em grupos com profissional especializado na 
área de pedagogia; 
Meta 04: Atendimentos individuais e ein grupos com profissional especializado na área 

de psicologia; 

Meta 05; Atendimentos individuais e em grupos com profissional especializado na área 
de fonoaudiologia; 

Meta 07; Atendimentos individuais e em grupos com profissional especializado na área 

de terapia ocupacional; 
Meta 08: Ofertar ao público alvo oficina de educação física c academia; 
Meta 09: Atividades de socialização, integração e valorização da cidadania. 

Meia 10: Orientações individuais e/ou grupais a pais c/ou responsáveis; 
Meta 11: Encaminhamentos dos alunos e familiares para rede de atendimentos públicos; 

Meta 12; Promoção e valorização das diversidades. 
Meta 13: Realização de estudos de caso, com equipe especializada envolvida. 

Meta 14: Alendimenio dos alunos inclusos no CAEE, no contra turno; 
Meta 15: Atendimentos individuais e/ou grupais com profissional especializado na área 
de fisioterapia. 

ANÁLISE TÉCNICA 
I) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
beneficio social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

Das atividades realizadas no mês de MAIO custeadas por meio da parceria 

• Met» 01: Estudo social c anamnese dos encaminhados pelo projeto 

(assistente social); 

• Meta 03: Atendimentos individuais c cm grupos com profissional 

especializado na área dc pedagogia (pedagoga); 
• Despesa com pessoal; 

• Combustível: 

Da prestação dc contas: 

Foram apresentadas; 

-folhas de pagamento dos profissionais: pedagoga, assistente social e motorista; 

-nota fiscal referente à despesa com combustível. 

Todas as despesas com os respectivos comprovantes de transferências / 

pagamentos. 

Anexo a esta prestação de contas está o relatório explicativo das atividades. 

Nesta situação de pandemia, as atividades são flexibilizadas de acordo com a 

necessidade de cada aluno. 



MUNICÍPIO DE BARÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CNPJ: 91.693.325/0001-52- Endereço: Rua da Eslagao. 1085-Centro - Telefone; 51-3695-1200 
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2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

RS 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) 

3) Análise dos documentos com probatórios das despesas apresentados pela organização 

da sociedade civil na prestação de contas, em relação aos quais; 

(x) De acordo com o previsto no piano dc trabalho aprovado; 
( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano dc trabalho aprovado; Justifique. 
Despesa com compra de material elétrico 
( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. 

4) Análise de eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no âmbito da 

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
decorrência dessas auditorias. 

CONCLUSÃO 

Com base nas descrições relatas e análises realizadas, foi possível concluir que a 
Organização da Sociedade Civil (x) COMPROVOU. ( )NAO COMPROVOU o 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou 

Fomento 

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS 
ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO: 

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela 
OSC na prestação de contas parcial da ^ META, foi possível verificar o nexo entre as 

aquisições e atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados? 

< ) SIM, cabendo as seguintes providencias devido ao não cumprimento das metas 
pactuadas: (Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos 

para cumprimento das mesmas). 
( ) NÃO, cabendo o cumprimento das medidas administrativas para a instauração dc 

Tomada de Contas da Parceria. 
Barão, 09 de junho de 2021. 

Assinatura do Gestor 

Matricula: S36 

Assinatura do responsável pela 
Secretaria/Órgão da Arca 

CPF; 470.052.460-04 
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APAE 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão 

Rua da Hsiação 11^1025, Centro 

Cidade: Barâo/RS 

Telefone/Fax: 51-3696-11-06 

E-mail:apaedebarao@bol.com br 

barao@apaers org.br 

PLANO DE AÇÃO 2021 

APAE BARÃO 

I DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome/Razâo Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

CNPJ:01.150.454/0001/01 

Endereço; Rua da Estação n 1025 

Telefone: 51 3696 1106 

E-maií:barao@apaers org.br 

Responsável Técnico: 

Atividade Principal: 

CEP95-730-000 

Fax: 51 3696 1106 

Site: 

í.l Identificação do Representante Legal 

Nome: Tania Teresinha Mattacioli Lamb 

RO; 103 1717109 Data de Nascimenio: 16/01/1964 

CPF: 448.570.980-9! E-mail: 

Endereço: Rua. Guido Bencdetto Donelli, 68 Bairro; Cantareira 

Cidade: BAR AO 

Cargo na Entidade; PRESIDENTE 

Fone/Fax; (51)980108333 

| Data de Início e término do Mandato:2020/2022 



1.2 INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE 

Inscrição/Cadastro Número 

Conselho Municipal de Assistência Social - CM AS No001/2010 

Conselho Municipal dos Direito^ da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

Certificado de Entidade Beneficente dc Assistência Social - Resolução 

CEBAS 

Utilidade Pública Municipal 

Utilidade Pública Estadual 

nol70 

27/05/1999 

N002252 



JUSTIFICATIVA 

A proposta da APAE visa a autonomia e a melhora da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência Intelectual c Múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento, bem como a 

garantia de direitos e serviços prestados a estes usuários e seus familiares. Tem como ponto 

de partida o compromisso social com todas as pessoas com deficiência, independe me me me de 

suas causas ou motivos. Sendo assim, busca promover acesso a benefícios, programas de 

transferências de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas publicas 

Além disso, visa suprir a necessidade de atender as demandas sociais latentes e sistematizai, 

na medida do possível, as ações inclusivas da APAE, dentro de uma perspectiva formal dc 

apoio e orientação, garantindo as pessoas com deficiência o uso sistemático de seus direitos. 

Trata-se, pois, de organizar e propor alternativas viáveis que se fazem presentes para o 

entre nt amem o de alguns impasses da sociedade atual- Para isso. levar-se-a em conta a 

natureza das necessidades dos usuários, a multiplicidade dc seus vários aspectos a serem 

entendidos, elucidando as diferentes correlações, abrangências e peculiaridades. Salientamos 

também, a necessidade de repensar as ações propostas pela instituição de forma dinâmica, 

como um meio de flexibilidade de acesso ao conhecimento, mas, principalmente, pelas 

possibilidades adequadas de explicitar um compromisso social mais efetivo e comprometedor 

com os princípios da inclusão social, ou seja, para a construção de uma sociedade menos 

desigual. 

A APAE, entidade privada sem fins lucrativos, que trabalha na Reabilitação da 

pessoa com deficiência e tem por missão a "Melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, através da promoção e articulação de ações de defesa de direitos prevenção as 

deficiências, prestação de serviços e apoio à família". 

Neste sentido, o projeto apresentado pela APAE, vem traçar caminhos c demarcar 

objetivos pelos quais se realizará uma caminhada de ações e trabalho 

MISSÃO 

A missão institucional tem por objetivo promover e articular ações de defesas e 

direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à familia, direcionamentos à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiências c a construção de uma sociedade 

justa e solidária. 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A APAE DE BARÀO/ RS organiz^-sc através de assembléia geral, instância máxima 

da instituição, estatuto das APAES, plano estratégico onde a diretoria executiva, conselho 

fiscal c conselho administrativo, buscam informações para melhor organizar as atividades de 

captar recursos, trocai experiências voltadas para alcançar nossa missão. 

INICIO DO MANDATO; 01/01/2020 

TÉRMINO DO MANDATO: 31/12/2022 

DADOS DA DIRETORIA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente: Tama TeresinhaMafaccioli Lamb 

Io Vice-Presidenle: Claisc Schu 

Io Diretor Secretário: Neide Giraldi Ferrari 

2° Diretor Secretário: Aline Vrielink 

Io Diretor Financeiro: Leo Poersch 

2o Diretor Financeiro: Jucelaine Poersch 

Diretor de Patrimônio: Luiz Adair Nogueira da Silva 

Diretor Social; Crislene Patzlaff 

CONSELHO FISCAL TITULAR 

Aline Cislaghi 

Nereu Ca miei 

Loivo Hbehng 

CONSELHO FISCAL SUPLENTES 

Rení Carniel 

Dulce Castro 

Amanda lamb 



CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Lúcia Maria Marques Vridink 

Sônia Patzlaff 

Helena Dalcin 

Inácio Heckel 

Denise Vicenlini 

Nilson Luiz Hartmann 

Elize PatzlaíT 

Claise Schu 

CONSELHO CONSULTIVO 

Adriano Deitos 

Leonardo Cambraia Melgarejo 

Maria de Lourdes da Silva 

AUTO DEFENSORES 

Amanda Quadros 

Valério Horbach 

PROCURADOR GERAL 

Alba Mana Morales Alencar Scuitá 

PÚBLICO ALVO 

Usuários com dcficiénciaf; intelectuais e múltiplas transtornos globais dc 

desenvolvimentos, cfamiliares. 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

a) promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, buscando as segurar-lhes o pleno exercício da cidadania. 

b) coordenar e executar na sua área cie jurisdição os objetivos, programas da Federação das 

APAEs do Estado e da Federação Naconal das APAEs, promovendo, assegurando e 



a 

defendendo o progre.so, o prestigio, a eredib.l.dade e a unidade orgânica e filosófica do 

Movimento Apaeano, 

c) atuar na definição da política municipal dc atendimento à pessoa com deficiência, em 

consonância com a politica adotada pela Federação Nacional e pela Federação das 

APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução, 

d) articular junto aos poderes púbi.cos municipais e entidades privadas, politicas cue 

assegurem o pleno exercício dos drreitos da pessoa com «eficiência e com outras 

entidades no município, eme defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer 

de seus aspectos, 

e) encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos 

referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras 

especializadas; 

f) exigir de seus associados o permanente exercício de conduta eiica dc forma a preservar 

e aumentar o conceito do Movimento Apaeano; 

g) compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentarcs federais, estaduais e 

municipais, relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos 

municipais competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da leg.slação; 

(,) promover e/ou estimular a realização de estalislicas. estudos e pesqmsas em relação à 

causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico c a permanente 

formação e capacitação dos profissionais e voluntários que aluam na APAE; 

i) promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, 

de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa de direitos da pessoa com deficiência 

e de apoio e orientação à sua família e à comunidade, 

j) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela 

APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de 

acordo com o conceito do Movimento Apaeano; 

k) divulgar a experiência apaeana cm órgãos públicos e privados, no âmbito municipal; 

1) prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela na 

área especifica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; 

m)desenvolver e estimular politica de autodelensores garantindo a part.cipação efetiva em 

todos os eventos e niveis do Movimento Apaeano, 

n) promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência 

social, esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência. 

m 
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RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos que compõem a equipe de profissionais responsáveis pelas 

ações da Instituição encoutrain-se descrito no quadro abaixo: 

I SITUAÇÃO 
FORMAÇÃO TITULAÇÃO FUNCIONAL 

Serviço Social Assistente Social Contraiada/APAE 

fisioterapia Fisioterapeoia Terceirizada/APAE 

Fonoaudiologia 

Psicologia (02) Psicóloga Tcrceirizada/APAE 

ATUAÇAO 

Setor social 

Fisioterapia 

Fonoaudióloga Terceirizada/APAE Fonoaudiologia 

Psicologia 

CARGA 

HORÁRIA 

Instrvitora (01) Instrutora nível 1 ComratatWAPAE 
Insirutora 

Coordenadora Coordenação ContratadaíAPAE Coordenação 

jVIotorista 

Profissional de 

Educação Física 

Terapeuta 

Ocupacionaí 

Psiquiatria 

Pedagogia 

Motorista 

Professor de 

Educação Física 

Terapeuta 

Contratado/APAE Motorista 

Terceirizado/APAE I Educação Física 

Contratada/APA£ Terapia Oaipacional 

Neurologista Neurologista 
Terceirizada 

/APAE 

Atendimento em 

Neurologia 

Atendimento cm 
Psiquiatra Tcrceirtzado/APAE Psiqi!iatria 

Atendimento em 
Pedagoga Contratada / APAE pedag0gia 



PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Segmentos 

Dirigentes 

Profissionais da 

organização 

Profissionais 

externos 

População atendida 

Família dos que 

serão atendidos 

Participação 

Divulgação, acompanhamento e organização das atividades dos 

programas, serviços, projetos.  

Atendimento individual e nos grapos ao longo de todas as atividades 

realizadas com os usuários c familiares.     

Intervenções individuais e grupais. 

"Acompanhamento individual, observação nas mudanças de hábitos e 

atitudes nas atividades da vida diárias. Relacionamento com grupos e 

familiares    

Participação nas oficinas e cursos disponibilizados, nas atividades 

planejadas pela equipe dc profissionais acompanhamenios e manejos 

com seus filhos. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS PROJETOS, SERVIÇOS E PROGRAMA 

AREA DE ABRANGÊNCIA 

BARÃO/RS 

SÃO PEDRO DA SERRA 

SALVADOR DO SUL 

ZONA DE OPERAÇÃO E ABRANGÊNCIA RURAL E URBANA 

DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 

PROJETOS 



as 

AVALIAÇÃO 1)0 FLANO DE AÇÃO TERÁ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

A) FINANCEIRA: Balancetes mensais, Balanço anual, prestações de contas. 

Exames das contas pêlo Conselho Fiscal da Instituição e outros referenciais são parâmetros de 

avaliação. 

B) ASSISTÊNCIA SOCIAL; Serão usados todos os insinimentos que compoe 

plano estratégico da APAE, LOAS Estatuto da APAE, para mensurar todas as etapas do Plano 

de ação. 

C)INSTITUCIONAL; Relatório, reordenamento, prestações de contas e demais 

levantamentos são os documentos exigidos c/ou usados para a avaliação de Projetos como 

esse. 

Plano dc ação será considerado satisfatório se 95 % do planejamento for 

desenvolvido com sucesso; 

Profissionais e setores envolvidos com as avaliações; 

Coordenação da instituição; 

Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Instituição; 

Pais dos usuários auto-defensores; 

Instituições Parceiras. 

OBJETIVOS 

Implementar e fortalecer ações de assistência social de direitos e defesa das pessoas 

com deficiências do núcleo tamiliar, na comunidade onde vivem, sem qualquer discriminação 

na busca do exercício da plena cidadania dos mesmos, contemplando o art. 2^ da LOAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

'i. Atuar no fortalecimento de programas com ações voltadas para defesa do Estatmo da 

criança e do adolescente portador dc deficiência, oportunizando a inclusão social dos 

mesmos no meio onde vivem com sua família, na escola, no lazer, na cultura e na 

saúde. 

* Buscar parcerias que proporcionem à Instituição formar uma base sólida para manter e 

ampliar seus programas, aumentando qualificativamente e quantitativamente suas 

metas de acompanhamento às Pessoas com Deficiência e seus núcleos familiares-. 



-i- Direcionar atividades que garantam a seguridade social, contribuindo para promoção c 

a integração social das Pessoas com Deficiências; 

41 Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação, elaborando um 

plano individual e/ou familiar dc acompanhamentos àqueles que necessitem; 

± Desenvolver a política dc autodefensores garantindo a participação efetiva desta 

categoria em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; 

-t Desenvolver e apoiar ações na área da assistência social, visando o apoio socio- 

familiar e a inclusão social da pessoa com deficiência 

si- Coordenar e executar, na sua área de jurisdição, os objetivos, programas e a política 

das federações Estadual e Nacional das APAES, promovendo, assegurando e 

defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e lilosoflca 

do Movimento Apaeano; 

4 Articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o 

pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras entidades no 

município, que defendam a causa cm qualquer de seus aspectos, 

4 Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos 

referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras 

especializadas; 

4 Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à 

causa da pessoa com deficiência, propiciando avanço científico e a permanente 

formação e capacitação dos profissionais e voluntários que aluam na APAE; 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Origem dos Recursos Fonte Valor 

Assistência Social 

MUNICIPAL Educação 

Saúde 

Outros (citar) 

Assistência Social 

ESTADUAL j Educação 

/ i 
Saúde 

Outros (citar) 
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INTERNACIONAL 

PRÓPRIOS 

TOTAL 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Outros (citar) 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Outros (citar) 

(citar) 

INFRAESTRUTÜRA 

A APAE esiá situada no municipio de Baiào^S com uma população de 6.080 

babiianíes a maior parte vinda da zona rural. A APAE de Barão por sua tradição recebe 

muitos pedidos para atendimento vindos de familiares e do poder públicos como Secretaria da 

Assistência Social, do saúde e da Secretaria da Educação onde os usuário sào atendidos no 

contra turno escolar. Os atendimentos sào oferecidos semanalmente a 70 de usuários, na 

tbrma de serviços, programas e projetos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social Os 

serviços de acompanhamento e atendimentos de prevenção e orientação são planejados para 

atender no contra turno escolar. A APAE está localizada no centro da Cidade, em uma infra- 

estrutura de 470ní2 cedida pelo município, com direito real de uso conforme concessão 

firmada por tempo indeterminado, está em funcionamento desde 1996 Conta com 

equipamentos adequados para oferecer a atividades de assistência social, defesa e garantia de 

direitos sociais São feitos Constante aperfeiçoamento da equipe de profissionais com 

estímulo ao ensino a pesquisa e prevenção, visando dar melhores condições de vida aos 

usuários e seus familiares. Com instalações para coordenação, sala de recepção com cadeiras 

longarinas, TV e vídeo, bebedouro, sala para atendimento da assistência social, sala dc 

artesanato dimatizada de acesso coletivo e de grupos, com equipamentos para oferecer 

atendimentos adequados aos usuários, boa iluminação, boa ventilação, sala de fisioterapia 

climatizada para atendimentos individualizados com adaptações necessárias e mobiliário 

adequado, laboratório de informática com computadores, impressora, mesa cade.ras estante 

com livros, sala para atividades de reforço escolar, sala de psicologia com acesso individual. 



sala para atividades de fonoaudiologia, sala para refeitório, cozinha, três banheiros, sala para 

pratica de oficina, deposito. Sala de biblioteca com a livros com mesa e cadeiras para 

trabalhos, data show, vídeos, fitas, DVD. Possui um veiculo para transporte escolar, 

comprado com verba do FNDE no ano de 2005. 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RESPONSÁVEL: PAU LI NE GELMINI TOSlN (contratada pela Entidade) 

OBJETIVO: incentivar e articular ações de defesa de direitos. Precaver a ocorrência de 

situações de risco social e. ainda, incentivar a integração familiar, comunidade e escola das 

Pessoas com Deficiência Direcionando a melhoria da qualidade de vida e a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, prevendo a universalidade do atendimento. 

PÚBLICO ALVO: Usuários com deficiências e suas famílias. 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul, repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS) e Recursos dc ações 

beneficentes. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Assistente Social / 08 horas semanais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Usuários com Deficiências Intelectuais e Múltiplas e 

Transtorno Global do Desenvolvimento e seus familiares, vindos da zona rural e urbana do 

município de Barão, São Pedro da Serra e Salvador do Sul. 

ENTIDADE EXECUTORA E ENDEREÇO: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAH) Rua da Estação, 1025 / Barão - RS 

FOKMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS; Presencial (individual e em grupo). 

METODOLOGIA 



A meiodologia é o guia de determinada investigação. Para que seja possível atingir 

os objetivos propostos no plano serão utilizados os seguinte instrumentais; 

• Observação: esse procedimento técnico auxiliará na identificação de aspectos que são 

relevantes para o diagnóstico do usuário, 

• Entrevista: através desse instmmcntal, pode-sc adquirir dados objetivos e subjetivos; 

• Visita Domiciliar; tem como objetivo resgatar as histórias de vida dos usuário, 

vínculos familiares, tentar compreender a situação que se encontram, ouvir seus 

medos, angustias, desejos e necessidades; 

• Documentação: serão arrecadados e investigados documentos referentes a trajetória 

de vida do sujeito; 

• Acolhimento; escuta, troca de informações e conhecimento da situação em que se 

encontra o usuário. 

Os procedimentos acima descritos são os meios a serem utilizados a fim de alcançarem os 

objetivos propostos neste Plano de Ação. 

ESTRATÉGIAS 

• Realizar reuniões com a equipe da instituição buscando esclarecimentos do aspecto 

social que possam interferir no processo de integração dos usuários; 

• Motivar a freqüência escolar, a convivência e a inclusão social; 

• Orientar os usuários a buscarem seus benefícios e participar da comunidade com 

igualdade de direitos exercendo sua cidadania; 

• Acolhimento/Escuta qualificada atendendo aos usuários de forma atenta e qualificada 

para conhecer as necessidades e vulnerabilidades apresentadas pelas famílias e propor 

intervenções que possibilitem o acesso aos atendimentos e benefícios que melhorem 

sua qualidade de vida, 

• Encaminhar os usuários para outros profissionais especializados; 

• Motivar as pessoas com deficiência e seus familiares a buscarem a integração na 

instituição, na comunidade, na escola, no trabalho e ainda, com a equipe de 

profissionais, oportunizando a melhoria da qualidade de vida e buscando um melhor 

desempenho frente às dificuldades de manejo e cuidados com os usuários; 

• Visitar as famílias no seu domicilio em busca constante, de pessoas com deficiências 
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em situações de vulnerabilidade social, para orientar e encaminhar para a rede de 

serviços complemeniares disponíveis na comunidade, reduzindo a espera e de acordo 

com a necessidade, e ainda, continuar acompanhando e orientando os usuanos e 

familiares quanto aos cuidados, preventivos da COVID -19. 

. Orientar às famílias quanto ao acesso aos seus direitos, e aos serviços de qualidade e 

necessidade dc seus filhos, superando dificuldades, desenvolvendo autonomia e 

su si emabil idade; 

. Estimular a participação das pessoas com deficiências em atividades de lazer, cultura e 

esporte na instiuüçào, comunidade e outras localidades; 

. Quebrar resistências e tabus familiares através de orientações e diálogo, buscando 

envolvimento das famílias nos grupos disponibilizados e nos eventos da instituição 

e da comunidade. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO; Todos os usuários e seus familiares, encaminhados 

paia serem atendidos na instituição. 

AVALIAÇÃO: Será realizada através de acompanhamentos, e relatos periódicos da equipe 

dc profissionais envolvidos nas atividades, identificando as mudanças de comportamento 

dos usuários e familiares inseridas na Instituição. 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

RESPONSÁVEL: UIANA DA SILVA / KARINE PAOLÂ BAMBERG (Terceirizadas 

pela Entidade) 

OBJETIVO: Desenvolver ações com enfoque na psicologia ampliada, ou seja, com 

intervenções para além das atividades desenvolvidas na instituição, para que tenham 

efetividade também na comunidade, no contexto familiar, escolar e social. Buscando 

assim, proporcionar aos usuários melhor qualidade de vida, maior conhecimento sobre si 

próprios, como administrar seus sentimentos e sua vida. dando-lhes a possibilidade de 

conquistar áreas livres de conflitos, estimulando o fortalecimento de suas estruturas psíquicas, 

a valorização de suas potencialidades e a busca por um estilo de vida mais saudável e pela 

garantia de seus direitos. 



USUÁRIOS; Usuários com Deficiências Intelectuais e Múltiplas, Transtorno Global do 

Desenvolvimento c seus familiares encaminhados pela rede regular de ensino, pelas 

Secretarias de Assistência Social, Secretaria da Saúde dos municípios conveniados 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 50 usuários e seus familiares. 

RECURSOS FINACE1ROS; Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

serviço procederão da parceria entre <i prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul. 

Repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS), Recursos de ações beneficentes 

RECURSOS HUMANOS: 02 Psicólogas(20 horas semanais/4 horas semanais) 

RECURSOS MATERIAIS: Material lúdico, fichas de anamnese, leste wisc, material dc 

avaliação, individuais (psicodiagnóstico), sala para orientação e acompanhamento, tanto 

individual quanto grupai, mesa com três cadeiras, duas poltronas, mesa lateral dc apoio, um 

armário, brinquedos lúdicos, jogos de mesa, material para desenhos, revistas para recorte, 

livros infantis, caixas individuais para cada usuário e computador. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Usuários encaminhados pelas redes, com transtorno global do 

desenvolvimento, ou com deficiências e seus familiares das entidades e dos municípios de 

Barão, SEo Pedra da Serra e Salvador do Sul. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Encaminhamentos da Secretaria da Saúde, 

Educação, CRAS dos Municípios Atendidos e busca ativa 

ESTRATÉGIAS: 

• Atender as famílias dos usuários promovendo escuta, acolhimento e orientação; 

• Intervir com atividades de fortalecimento, acompanhamento estimulando a troca 

de experiências entre os usuários com deficiências; 
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• Planejar atividades e estratégias com enfoque na estimularão cognitiva, para serem 

realizadas em casa para os usuários que optarem pelo aiendimemo não presencial 

devido ao COV1D - 19; 

. Promover qualidade de vida e autoconhecimcnto através de diversificadas ferramentas 

de trabalho e reflexão; 

- Utilizar o psicodiagnóstico como Instrumento de avaliação nos usuários encaminhados 

ao serviço de psicologia, traçando um plano de acompanhamento que os 

favoreça em seu desenvolvimento intelectual e emocional; 

• Realizar acompanhamento psicológico aos usuários da entidade bem como 

aos seus familiares através de sessões individuais e/ou grupais. 

• Realizar atividades em grupo, com os usuários, abordando assuntos e situações 

cotidianas que possam ser informadas, pensadas e trabalhadas para uma maior 

aproximação com a realidade; 

• Orientar pais e/ou responsáveis quanto às relações e manejo com os usuários 

portadores de deficiência; 

• Estruturar grupos para estudo de casos com professores e equipe muliiprotlssional; 

• Realizai- atendimentos individuais para os usuários que não se enquadram no grupo de 

risco (conforme a bandeira cpidemiológica vigente através dos decretos municipais e 

estaduais); 

• Disponibilizar atividades programadas pela equipe inuhidisciphnar aos usuários do 

grupo de risco, para serem realizadas em casa. através de orientaçdes por contato 

telefônico, whatsapp. vídeo aulas e materiais impressos; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança dc todos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

• Participar e coordenar reuniões para discussão assuntos relacionados a entidade, 

realizados semanalmente; 

AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada no decorrer das atividades, levando em 

consideração as mudanças intrapsiquicas, de comportamento, nas relações familiares e sociais 

dos usuários. Também estará em constante avaliação a atuação do setor de psicologia junto á 

equipe multiprofissional e as áreas de atuação envolvidas. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESPONSÁVEL: MATEUS NOGUEIRA DA SILVA (Tcroeimafto pela Entidade) 

DESCRIÇÃO: Serão propostas práticas de jogos de futsal e brincadeiras, possíveis de serem 

trabalhadas com usuários portadores de deficiências intelectuais e múltiplas buscando 

fortalecer valores, dentre eles: o respeito com o colega e seu adversário, cumprir às regras, 

cooperar com o outro, ser generoso, saber interagir cm grupo, valorizar o companheiro nas 

diversas situações, refletir nas decisões, isto contribuirá para o desenvolvimento de sua 

autoestima. autonomia, criatividade e formação do caráter. 

USUÁRIOS: 6 Usuários, jovens e adultos com deficiências, que participam dos do projeto de 

educação física da instituição. 

OBJETIVO: Proporcionar aos usuários a liberdade de expressar sua criatividade, sua alegria 

independente de suas limitações e construir situações de vida, saudável e responsável, criando 

novas situações de aprendizagem que oportunize, não somente o contato com os outros, mas 

principalmente a liberdade em criar as habilidades lúdicas e de competição com criatividade, 

observação, a descoberta, o raciocínio lógico, análise e comparação, entre outros. 

AMBIENTE FÍSICOS: As atividades serão realizadas no Ginásio de Esportes cedido pela 

prefeitura do município de Barão, na sala de recreação da entidade, praças e espaços 

públicos. 

RECURSOS MATERIAIS: Apito, bomba de encher bolas, bolas variadas, goleirinhas para 

futsal. Cones, chapinhas e coletes. 

RECUHSOS HUMANOS; 01 profissional de educação física. 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização deste 

programa procedem da parceria entre a prefeitura municipal de Sarão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul, recursos próprios, doações, convênios com empresas privadas e repasses do 

(SÜS) Sistema Único de saúde 



ESTRATÉGIAS: 

. Reconhecer características físicas de desempenho de si próprias e dos outros, sem 

discriminai caracieristicas próprias pessoais; 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, de ser solidário em situações lúdicas e esportivas, 

sem violência; 

. Identificar e associar, através de gestos e ou verbalização ritmos, mimicas, atividades 

da vida diária; 

. Promover a socialização dos usuários através de um ambiente agradável a parar de 

alongamentos, brincadeiras e jogos; 

. Desenvolver atividades de motricidade que valorizem o esquema corporal, 

lateralidade e coordenação viso motora; 

. Panicipar de atividades individuais e coletivas valorizando as habilidades e atitudes 

para conviver diariamente, 

• Realizar atividades complementai es de esportes como caminhos alternativos na 

estimulaçao e no relacionamento interpessoal; 

. Realizar atividades de motivação, que desenvolvam autodeterminação, autocsUma e 

opções de vida saudável, através do controle da obesidade, orientada e segura; 

• Executar através da repetição, exercícios de fundamentos básicos do fuisal, os 

diferentes tipos de passe, recepção, domínio de bola, condução, drible, linalização c 

noções de espaço na quadra de jogo, posicionamento em quadra, posições de jogo, e 

marcação; 

• Disponibilizar atividades programadas aos usuários do grupo de risco, para serem 

realizadas em casa, através de orientações por contato telefônico, whatsapp, vídeo 

aulas e materiais impressos, 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de todos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

COiNDIÇOES E FORMAS DE ACESSO; Encaminhamemo da secretaria da saúde, do 

CRAS, da Educação, e parcerias com outros municipios. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 01 hora semana! 



ABRANGÊNCIA: zona rural e zona urbana do município de Barão, Salvador do Sul e São 

Pedro da Serra 

AVALIAÇÃO; Serão realizados observações e acompanhamentos das vivências diarias, A 

participação e integração durante as aulas observando as limitações individuais, se assimilam 

os conhecimentos mais importantes sobre as atividades realizadas, através da participação c 

do envolvimento dos usuários da identificação, por meio de gestos e verbalizações, das 

principais características e se as incorporaram à rotina das práticas corporais, se demonstram 

cuidado com a postura, com a vestimenta (especialmente no que diz respeito aos calçados) e 

com procedimentos como aquecimento e alongamento 

SERVIÇOS OE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

RESPONSÁVEL: KETLIN SCHAFER NUNES (Terceimada pela Entidade) 

OBJETIVO: Desenvolver e oferecer ações de promoção e reabilitação que propiciem o 

acompanhamento dos diversos distúrbios da comunicação humana, nos aspectos envolvendo a 

linguagem oral e escrita, voz, motricidade orofacial e audição, visando à integração e 

socialização comunitária e familiar. 

USUÁRIOS: Usuários com Deficiências Intelectuais e Múltiplas e Transtorno Global do 

Desenvolvimento e seus familiares que necessitem de acompanhamento na área da 

Fonoaudiologia. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 33 usuários, 20 horas semanais. 

RECURSOS KíNANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra c 

Salvador do Sul. Repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS), Recursos de açoes 

beneficentes. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Fonoaudióloga 



RECURSOS MATERIAIS: Materiais específicos (luva, canudos, espátulas, etc.). 

Brinquedos, jogos, livros, papel, caneta, lápis, espelho, computador, materiais de uso 

específico da fonoaudiologia, material permanente Espaço de uma sala climatizada, de 

acesso individualizado com boa iluminação c boa higiene. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: zona rural e urbana do município de Barão. São Pedro da 

Serra e Salvador do Sul. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Encaminhamentos da Secretaria da Saúde, 

CRAS e Secretaria de Educação, dos Municípios Atendidos e busca ativa. 

ESTRATÉGIAS : 

• Realizar atendimentos individuais para os usuários que não se enquadram no grupo de 

risco (conforme a bandeira epidemiolõgica vigente através dos decretos municipais c 

estaduais); 

• Disponibilizar atividades programadas pela equipe multidisciplinar aos usuários do 

grupo de risco, para serem realizadas em casa, através de orientações por contato 

teleíõnico, wliatsapp. vídeo aulas e materiais impressos; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de todos de acordo 

com as normas do Covid 19, 

• Desenvolver ações que propiciem atuar na prevenção e reabilitação dos diversos 

distúrbios da comunicação humana, visando à integração das pessoas com deficiências 

na comunidade, contribuindo para a melhora na qualidade de vida; 

• Realização de experiências lúdicas para verificar como se encontra o desenvolvimento 

da linguagem oral, audição e motricidade para integrar-se ao grupo social e convívio 

familiar; 

• Planejamento das atividades de acordo com a dificuldade apresentada, em conjunto 

com outros profissionais da instituição; 

• Desenvolver atividades dc aprendizagem com autonomia partindo das necessidades 

dos usuários, favorecendo experiências de socialização; 

• Reuniões para estudos e troca de informações com a equipe multiprofissional. 



AVALIAÇÃO: Serào realizadas através de monitoramento das ações do setor de 

Fonoaudiologia, observando comportamentos demonstrados com melhoras no 

desenvolvimento das habilidades de comunicação de cada indivíduo. 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA t ESPEOAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE FISIO TERAPIA 

RESPONSÁVEL: JOS1ELE CHIES (terceirizada pela Entidade) 

OBJETIVO: A fisioterapia tem por objetivo avaliar, prevenir e tratar os distúrbios motores 

dos usuários, sejam eles decorrentes de alterações orgânicas com origens traumáticas, 

psíquicas e ou neurológicas Promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, maior 

independência e ftmcionalidade dos mesmos. 

AÇÃO DESENVOLVIDA: Serviço Reabilitação 

PÚBLICO ALVO: Usuários com Deficiências Intelectual e Múltipla, Transtorno Global do 

Desenvolvimento, Estimulaçio Precoce e demais usuários que necessitem de 

acompanhamento na área da Fisioterapia. 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos paia financiar este serviço se darão com a 

renovação do convênio com a prefeitura de Barão, São Pedro da Serra e Salvador do Sul 

recursos próprios e convênios com empresas privadas, repasse do sistema Único de Saúde - 

SUS. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Fisioterapeuta terceirizada pela entidade, para 12 horas 

semanais 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Zona rural c urbana dos municípios de Barão, São 

Pedro da Serra e Salvador do Sul. 

METODOLOGIA: Atendimento individualizado para cada usuário, usando materiais 

disponíveis na entidade como bolas, faixas elásticas, cama elástica, jogos didáticas, tatames, 



rolos, entre outros Em cada atendimento desenvolvemos as atividades de acordo com as 

necessidades dc cada usuário, levando em conta suas habilidades. 

ESTRATÉGIAS: 

• Realizar atendimentos individuais para os usuários que não se enquadram no grupo de 

risco (conforme a bandeira epidemiológica vigente através dos decretos municipais c 

estaduais); 

• Disponibilizar atividades programadas pela equipe multidisciplmar aos usuários do 

grupo de risco, para serem realizadas em casa, através de orientações por contato 

telefônico, whatsapp, vídeo aulas e materiais impressos; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de iodos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

• Desenvolver ações que propiciem atuar na prevenção e acompanhamento dos diversos 

distúrbios motores, visando à integração das pessoas com deficiências na comunidade, 

contribuindo para a melhora na qualidade de vida: 

• Aumentar a capacidade funcional, estimulando a autoconfiança e autoestima, visando 

promover a socialização do usuário em sua comunidade; 

• Desenvolver as capacidades sensório-motoras de latcralidade; direção, imagem 

corporal e equílibrio, 

• Avaliar a orientação espacial e a noção de esquema corporal; 

• Aumentar a resistência física através de exercicios, levando-se em conta a dor e a 

fadiga. 

• Inibir os padrões anormais de postura e estimular os normais; 

• Treinar, aprimorar e, quando necessário, auxiliar no desenvolvimento da marcha; 

• Promover a independência nas AVDs com ou sem uso dc adaptações; 

• Prevenir o surgimento de deformidades e encurtamentos, 

• Planejamento das atividades de acordo com a dificuldade apresentada, em conjunto 

com outros profissionais da instituição; 

• Desenvolver atividades de aprendizagens com autonomia partindo das necessidades 

dos usuários, favorecendo experiências dc socialização; 

• Reuniões para estudos e troca de informações com a equipe multiprofissional; 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 20 usuários. 

AVALIAÇÃO: Serão realizadas através de monitoramento das ações do setor de 

Pisioterapia, observando comportamentos demonstrados com melhoras no desenvolvimento 

das habilidades motoras, dos alongamentos, da marcha, da estimulação e, de forma geral, na 

melhora de cada indivíduo. 

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIOMAL ESPECIALIXADO 

(CAEE) 

RESPONSÁVEL: £ LIE TE SCOTTA 

ALESSANDRA PECH 

OBJETIVOS: Acompanhar o desenvolvimento global da pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla e Transtornos Globais do Desenvolvimento, ressaltando a 

importância de um atendimento educacional especializado para todos os usuários, que dele 

necessitem. Sendo estes atendimentos individuais, onde é trabalhado observando suas 

dificuldades individuais, e ou coletivas, auxiliando sempre o professor titular da escola 

regular. 

MODALIDADE DE ENSINO: Educação Especial - Ensino Fundamental 

PUBLICO ALVO: Usuários inseridos na rede regular de ensino 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização 

desse serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da 

Serra e Salvador do Sul Repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS), Recursos de ações 

beneficentes. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 01 Inslrutora de Ensino Médio/Psicopedagogia 

em andamento / 20 horas semanais. 

01 Pedagoga / Neuropsicopedagogla em andamento / 16 horas semanais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Zona rural e zona urbana do Município de Barão, São 

Pedro da Serra e Salvador do Sul. 



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: Os usuários participarão de forma 

ativa freqüentado seus atendimentos, trazendo suas dúvidas e dificuldades de aprendizagem, 

com sugestões e idéias de seus interesses escolares. 

METADOLOGIA: Oferecer Atendimento Educacional Especializado, dispondo de 

recursos multifuncionais pedagógicos, necessários no processo de ensino aprendizagem 

dos usuários inclusos no ensino regular, com necessidades especiais c dificuldades de 

aprendizagem, a fim de complementar ou suplementar a formação dos usuários e garantir o 

direito à educação dc qualidade. 

ESTRATÉGIAS: 

• Realizar atendimentos individuais para os usuários que nào se enquadram no grupo de 

risco (conforme a bandeira epidemiológica vigente através dos decretos municipais e 

estaduais); 

• Disponibilizar atividades programadas pela equipe muliidisciplinar aos usuários do 

grupo de risco, para serem realizadas em casa, através de orientações por contato 

telefônico, whatsapp, vídeo aulas e materiais impressos; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de todos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

• Acompanhar e auxiliar na evolução global dos usuários, ressaltando a importância 

do atendimento educacional especializado para todos os usuários, tendo um 

planejamento individualizado, salientando suas habilidades e focando nas 

dificuldades a serem sanadas Sendo estes atendimentos individuais e/ou grupo, 

onde são trabalhado mais especificamente suas dificuldades individuais. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 35 usuários 

AVALIAÇÃO: A avaliação é parte integrante dc todo o processo educacional do usuário, ela 

aponta o nível de desenvolvimento pedagógico, com avanços, necessidades e iambém sobre a 

prática pedagógica do professor que em alguns casos pode ser parte impeditiva do 

desenvolvimento do usuário. A metodologia c os recursos, por exemplo, a serem utüizados no 
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trabalho com o usuário com deficiência intelectual deve ser específicos e pontuais, 

entendendo a forma de raciocinar/pensar dos usuários mediante os conteúdos desenvolvidos. 

A avaliação representa a fonte principal de informação e referencia para a 

organização do monitoramento, sendo feita individualmente respeitando sempre a sua 

particularidade avaliando e enfatizando o progresso do usuário, proporcionando atividades de 

interesse dos mesmos de acordo com suas limitações A avaliação dos usuários será entendida 

na perspectiva de fornecer um diagnóstico ao professor, contendo elementos para tomar 

decisões sobre a forma de conduzir o processo ensino-aprendizagem. 

PROJETO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS 

RESPONSÁVEL: ELIETE SCOTTA (contratada pela instiluíção) 

MODALIDADE DE ENSINO: Educação Especial - Educação de Jovens e Adultos 

PUBLICO ALVO: 12 Jovens e Adultos 

OBJETIVOS: O projeto de Jovens e Adultos visa oferecer oportunidades educacionais 

àqueles que necessitam, através de um processo que promova a pessoa despertando a 

consciência individual e coletiva para os valores de solidariedade, justiça, e equidade social, 

tendo a cidadania como meta destacada no projeto educacional. Oportunizando e incentivando 

a socialização, o convívio social, a diversidade e uma visão de mundo individual e coletiva 

RECURSOS FINANCEIRS: Os recursos para financiar e custear este serviço acontece 

de acordo com programa dc atendimento pelo SUS - Sistema Único de Saúde - e 

convênios com poder publico municipal dos três municípios atendidos. (Barão, Sào Pedro 

da Serra e Salvador do Sul). 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 01 Insirutora de Hnsmo Médio / Psicopedagogia 

em andamento / 20 horas semanais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Zona rural e Zona Urbana do Município de Barão, 

São Pedro da Serra e Salvador do Sul. 

FORMAS D£ PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: Os usuários paniciparlo dc forma 

bastame ativa na realização das atividades Colaborando não somente na realização das tarefas 

mas também trazendo novas idéias de seus interesses próprios, onde juntamente tom o 



restante do grupo será avaliada e posta em prática se aprovada. 

METADOLOGIA: Educação de jovens e adultos é unia perspectiva de exercício da 

cidadania na medida em que instrumentaliza formalmente os sujeitos sociais para demandas 

gerais da vida em sociedade, possibilitando sua inclusão no mundo do sabe escolar, no mundo 

do trabalho e preparaudo-o assim para o exercido da cidadania. A proposta da Educação 

especial aponta para a necessidade da valorização do tempo do aluno como tempo de 

aprendizagem Desta forma a aprendizagem se dará em diversos espaços, levando em conta as 

especificidades dos alunos e suas diversidades cotidianas. 

O Grupo de Jovens e Adultos oferece ao usuário a oportunidade de socialização. 

Tendo por finalidade propiciai o desenvolvimento integra! do usuário, prepará-lo para o 

acesso às competências basicas, facilitando sua inserção no mundo, e ao mesmo tempo 

capacitando-o para interagir socialmente, de forma sadia e responsável. Dotá-lo de 

criatividade e senso critico para exercer a cidadania de forma plena e digna, isso inclui ter 

consciência de que ao ser transformado, possa também transformar a sociedade em que vivem 

como também na aprendizagem da leitura de "mundo*. O usuário poderá participar, 

simultaneamente dos programas da entidade, e ainda, participar de espaços de vivência 

coletiva e individual, de integração social, favorecendo as pessoas portadoras de deficiências 

intelectuais e múltiplas, práticas que qualifiquem a convivência familiar e comunitária, 

através de atividades diversas, recreativas c laboratoriais. 

ESTRATÉGIAS: 

• Planejar atividades e estratégias com enfoque na estimuíação motora e cognitiva, para 

serem realizadas em casa para os usuários que optarem pelo atendimento nào 

presencial devido ao COVID - 19; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de todos dc acordo 

com as normas do Covid 19, 

• Desenvolver açoes adequadas às capacidades mentais dos hábitos básicos de cuidados 

pessoais, a fim de promover independência pessoal e social da pessoa com deficiência; 

• Propiciar melhor controle emocional e incentivar o desenvolvimento das habilidades 

de comunicação; 



. Desenvolver ações no sentido de convivência nas relações de amizade e vida em 

gmpo; 

• Proporcionar lazer e recreação aos usuários com diversos recursos; 

• Participar de atividades culturais, de lazer, esportivas, de música e dança; 

. Organizar e ampliar .rocas culturais e de vivências individuais e coletivas, na família; 

• Orientar e esclarecer dúvidas sobre a higiene e a sexualidade; 

• Proporcionar maior conhecimento com atividades praticas para uma vida mais 

saudável e sustentável; 

• Usar capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 

emancipaiónas para o enfrentamemo da vulnerabilidade social, 

• Dentro das possibilidades fazer visitas aos municípios de origem dos usuários 

resgatando sua cultura; 

. Realizar alividade de interação com o grupo, oponunizando a formação de hábitos. 

atitudes, comunicação, expressão corporal e sócio afetivos; 

. Participar do palestras que contribuam para o crescimento do usuário, através da 

interação com outros grupos de convivência; 

• Instigar a autonomia individual; 

• Estimular a realização de atividades aplicadas na rotina de vida diária; 

• Participar de reuniões de estudos para a troca de informações com a equipe 

multi profissional; 

. Participar de atividades da rede municipal, integrando usuários da entidade com alunos 

da rede regular; 

• Executar serviços, programas, projetos e benefícios sócios 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; 

• Prevenir, e adquirir habilidades ftmeionais para que os usuários possam viver com 

maior autonomia e independência, bem como. buscar subsídios técnicos para a 

manutenção das habilidades. 

AVALIAÇÃO: A avaliação de todo o processo educacional c de fundamentai importância, 

eles serão realizados continuamente para o aperfeiçoamento e melhoria da aprendizagem dos 

nossos usuários, para o fomlecimento da identidade na entidade, para correção dos desvios. 



redirecionamemo de rumos e reordenação dc planejamentos. Este processo e dinâmico, 

continuo e nunca acabado, nosso objetivo é procurar memorar, diversificar e inovar cada vez 

mais nosso trabalho 

A avaliação c uma importante ferramenta a serviço da gestão e do planejamento na 

medida em que seus resultados permitem aprimorar o desempenho das ações na entidade 

SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

RESPONSÁVEL: 

OBJETIVO; A Terapia Ocupacional tem como principais objetivos estimular, prevenir, 

reabilitar, orientar e adaptar conforme as necessidades dos usuários para torná-los mais 

autônomos e independentes e oportumEando uma melhor qualidade de vida. Sempre 

respeitando suas limitações e oportunizando a inserção social O principal recurso terapêutico 

utilizado pelo terapeuta ocupacional é as atividades, como, lúdicas, expressivas, manuais entre 

outras, previamente analisadas, para conseguir alcançar seus objetivos, sejam esses da pane 

física, psíquica ou mental. 

USUÁRIOS: Usuários com Deficiências Intelectual e Múltiplas, Transtorno Global do 

Desenvolvirnemo e seus familiares. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 08 horas semanais. 

RECURSOS FINANCEIROS; Os recursos para financiar este serviço se darão com a 

renovação do convênio com a prefeitura de Barão, São Pedro da Serra e Salvador do Sul 

recursos próprios e convênios com empresas privadas, repasse do sistema Único de Saúde - 

SUS. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Terapeuta Ocupacional. 08 horas semanais; 

RECURSOS MATERIAIS: Sala de atendimento, jogos, materiais lúdicos, didáticos, 

computador, materiais para artesanato e materiais para adaptações. 

ÁREA OE ABRANGÊNCIA: Zona urbana e mral do Município de Barão, São Pedro da 

Serra e Salvador do sul. 



CONDIÇÕES C FORMAS DE ACESSO: Encaniinhamenios da Secretaria da Saúde, 

CRAS e Secretaria de Educação, dos Municípios Atendidos e busca ativa. 

ESTRATÉGIAS: 

. Realizar atendi mcntos individuais para os usuários que não se enquadram no grupo de 

risco (conforme a bandeira epidemiológica vigente através dos decretos municipais e 

estaduais); 

. Disponibilizar atividades programarias pela equipe multidisciplinar aos usuários do 

grupo de risco, para serem realizadas em casa, através de orientações por contato 

telefônico, whatsapp, vídeo aulas e materiais impressos; 

. No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de todos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

. Orientar, trabalhar e estimular os usuários ut.lizando tecnologias c atividades diversas 

para promover a autonomia e independência de indivíduos com dificuldade de 

integrar-se à vida soe,ai em razão de problemas físicos, mentais ou emocionais. 

. Orientação aos pais quanto às adaptações, posicionamento, postura e estimulaçao no 

ambiente familiar assim promover uma melhor qualidade de vida ao cuidador e ao 

usuário; 

. Estimular a acessibilidade e adequação dos mobiliários necessários para a acomodação 

em sala de aula, a domicilio e quando necessário na entidade para maior 

independência em suas avds e avps; 

• Estimular o desenvolvimento neuropsicomotor e visando um manuseio adequado para 

melhor desenvolver atividades de vida diária e pratica. 

• Possibilitar através das atividades diversas para melhor o usuário expressar-se, 

elaboração de emoções, conhecimento de seus limite e desenvolvimento de suas 

potencialidades; 

. Desenvolver a responsabilidade, promovendo situações de crescimento, autoconfiança 

e autoestsma, 

. Estimular e trabalhar aspectos cognitivos e suas potencialidades para melhor qualidade 

de vida c inserçáo/reinserção social; 

. Realizar atividades de trabalho e lazer no tratamento de distúrbios físicos e mentais e 

de desajustes emocionais e sociais; 



. Elabora planos de reabilitação e adaptação social, buscando desenvolver nos usuários 

autoconfiança e oriemando-o quanto suas dificuldades, 

. Fazer avaliações dc atividades fisteas. podendo prestar atendimento indivtdual ou em 

grupo; 

. Trabalhar com a rotina e matérias do cotidiano para melhor independência e 

autonomia nas avd s e avp s; 

. Acompanhar os usuários nas empresas e escolas e quando necessária adaptação de 

mobílias e demais objetos; 

. Orientar os usuários quanto ao uso de técnicas tecnológicas assistidas e adaptações 

quando necessário, 

. Opoitunizar atividades através da Estimulação Sensorial para melhor coordenação 

motora, motricidade e psicomot ri cidade. 

AVALIAÇÃO: Serão realizadas através do terapeuta ocupacioml monitoramento das ações 

dc observações e registro das habilidades envolvidas, análise das atividades aplicadas segundo 

o roteiro construído. 

PROJETO DE M USCULAÇÂO (MOVIMENTE- SE PRATIQUE SAÚDE) 

RESPONSÁVEL: MATEUS NOGUEIRA (TERCEIRIZADO) 

DESCRIÇÃO DO PROJETO; O projeto foi elaborado com a finalidade de atender os 

usuários da Instituição, podendo desenvolver atividades de musculação, postura e pràlicas de 

atividades físicas, em busca dc uma qualidade de vida mais saudável. 

OBJETIVOS: Acompanhar, orientar e levar usuários a uma academia de musculação uma 

hora semanal Realização de prática de musculação, exercidos de posturafergonomia), 

aeróbica e juntamente vivenciando o funcionamento e a rot.na de uma academia, 

oportunizando a socialização com os professores e os freqüentadores. 

PÚBLICO ALVO: Usuários com deficiências intelectuais e múltiplas e transtornos globais 

do desenvolvimento. 
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CAPACIDADE DÊ ATENDIMENTO. 12 usuários, 0) hora semanal 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realizaçao desse 

serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul. Repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS), Recursos de ações 

beneficenies. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Terapeuta Ocupacionai 

RECURSOS MATERIAIS; Academia com equipamentos necessários para a pratica de 

musculação, aeróbico e alongamentos. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Zona rural e urbana do município dc Barão, São Pedro da 

Serra e Salvador do Sul. 

CONDIÇÕES £ FORMAS DE ACESSO: Encaminhamentos da Secretaria da Saude, 

CRAS e Secretaria de Educação, dos Municípios Atendidos e busca ativa, 

ESTRATÉGIAS: 

• Oponuniiar atividade para estimular seu potencial criativo e trabalhar regras e limites; 

• Estimular a comunicação e iniciativa; 

• Inspirai confiança ao explicar o uso de equipamentos de musculação; 

• Prazer pela prática de exercícios, fazer novos amigos, buscar melhoria de qualidade 

de vida; 

• Apresentar aos usuários diversas possibiIidades diferentes de estimular seus músculos; 

. Treinamento individualizado quando necessário para cada usuário conforme suas 

limitações; 

• Melhorar a resistência e cardiorrespiratório; 

• Trabalhar a socialização, comportamento e conduta dentro da academia, 

• Ganho de massa muscular para fortalecer os movimentos de usuános com limitações; 

• Estimular e trabalhar ergonomia, postura e coordenação motora dos usuários; 

• Trabalhar aspectos cognitivos dentro de outro ambiente com exercícios repetitivos; 



• Incentivar quanto ao exercido tísico evitando o sedentarismo; 

• Incentivar através de exercícios a redução de peso; 

. Realizar o projeto se os atendimentos presenciais voltarem a sua normalidade no 

decorrer do ano, devido a situação do Covid 19. 

AVALIAÇÃO: Serão realizadas avaliações através do acompanhamento individualizado 

com observações nas mudanças de hábitos e atitudes nas atividades físicas realizadas 

durantes as atividades propostas. 

PROGRAMA DE ESTIMDLAÇÃO PRECOCE 

RESPONSÁVEIS: 

FISIOTERAPEÜTA: JOSIELE CHIES: (Terceirizada pela Entidade) 

FONOAÜD1ÓLOGA: KETLIN SCHAFER NUNES: (Terceirizada pela Entidade) 

PSICÓLOGA: LU ANA DA SILVA: (Terceirizada pela Entidade) 

OBJETIVO: Proporcionar a crianças com deficiências ou com atraso neuroevolutivo de 0 a 3 

anos, eslimulação precoce, visando aprendizagem motora, desenvolvimento de habilidades e 

potencializando condições para que a criança vivencie experiências neste período de 

maturação neurológica, beneficiando suas capacidades mtciectuais, físicas, emocionais e de 

adaptação ao meio. 

USUÁRIOS: Usuários com Deficiências Intelectual e Múltiplas Transtorno Global do 

Desenvolvimento e seus familiares, com atraso Neuri evolutivo de 0 a 3 anos de idade. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 02 horas semanais. 

RECURSOS FINANCEIROS.' Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul. Repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS). Recursas de ações 

beneficentes. 

RECURSOS HUMANOS: 01 fisioterapeula, 

01 fonoaudióloga 

01 psicóloga 



,1 

RECURSOS MATERIAIS: Materiais lúdicos e de estimulaçâo psicomotora, como bolas, 

laiame. espelho, sala climati2ada, brinquedos, )OgüS 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: zona rural e urbana do município de Barão , São Pedro da 

Serra e Salvador do Sul. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Encaminhamentos da Secretaria da Saúde, 

CRAS e Secretaria de Educação, dos Municípios Atendidos e busca ativa. 

ESTRATÉGIAS: 

. Orientar pais e cuidadores sobre o manejo com as crianças com deficiências, 

objetivando um desenvolvimento mais adequado e saudável; 

. Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento muscular que oportumzem o 

reforço, alongamento, flexibilidade, e descomração através de brincadeiras lúdicas; 

. Propor atividades dirigidas e de movimentos espontâneos que levem a criança a 

reconhecer objetos, meio e pessoas, buscando o reconhecimento e a segurança através 

do olhar da família, 

• Realizar intervenção precoce individual em sala de atendimento com o auxilio das 

mães, estimulando o fortalecimento do vinculo mâe-bebe; 

• Estimular a aquisição de novas aprendizagens, buscando desenvolver reflexões e 

relações de afetividade e convivências; 

• Encaminhar as crianças tanto à equipe multiprofissioiial da entidade quanto a outros 

profissionais, conforme a necessidade, possibilitando complementar os cuidados de 

prevenção e do seu desenvolvimento; 

. Realizar a estimulação precoce se os atendimentos poderão ocorrer de forma 

presencial Caso a situação do Covid 19 perdure ao longo do ano, a equipe realizará 

orientações aos familiares via contato telefônico, whalsapp, ou visita domiciliar, se 

assegurando de todas as medidas necessárias. 

AVALIAÇÃO: As atividades ocorrerão através de observação de atitude que os usuários 

demonstram, durantes as at.vidades, seus conhecimentos com criatividade em produções 



artísticas, desenvolvendo assim mudança em sua concepção de arte, contribuindo para sua 

auwestima Através da observação era todas as atividades realizadas pelo usuário, nào 

considerando apenas o produto final, mas todo o processo, reconhecendo e valorizando o 

esforço de cada um em realizar as atividades e superar suas dificuldades. 

» 

PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

USUÁRIOS: Usuários do Grupo de Jovens e adultos e Mercado de Trabalho. 

OBJETIVOS: Utilizar a informática como recurso pedagógico na aprendizagem de várias 

atividades, desenvolvendo nos portadores intelectuais e múltiplas a criatividade, raciocínio 

lógico. Coordenação motora c autonomia no contexto escolar partindo do principio que todos 

aprende independentemente das limitações impostas pela deficiência 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

serviço procederão da parceria entre a prefeitura municipal dc Barão, Sào Pedro da Serra e 

Salvador do Sul, ainda repasses do Sistema Único de Saúde, (SUS) e recursos de ações 

beneficentes. 

RECURSOS HUMANOS. 01 profissional de informática. 

RECURSOS MATERIAIS; 07 Computadores, fichas, material de expediente, material 

pedagógico. Uma sala dc informática com um área de lOm quadrados em um ambiente 

ventilado, e iluminado com instalações seguras com vários pontos de luz e tomadas eletncas 

s para uso individual e em grupos, um data show com tela dc projeção uma estante com livros, 

uma mesa com cadeiras para estudos e jogos. 

ESTRATÉGIAS: 

. Oportimizar aos usuários o aprimoramento de seus aprendizados pedagógico ínter e 

multldisciplmares, auxiliados pela tecnologia da informática, bem como, 



Uisponibilizar meios para uma expressão mais concreta de comunicação e aquisição 

de conhecimentos, 

. Propiciar vivências para alcançar autonomia nas atividades de manusear o 

computador, desenvolvendo habilidades para sua de inclusão social plena, de mscrção 

da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; 

. Desenvolver experiências que possibilitem a participação social, em espaços grupais, 

pautadas no respeito próprio e comunitário; 

. Desenvolver capacidade para adquirir conhecimentos profissionais e acesso ao 

trabalho; 

. Proporcionar atividade com recursos que os programas de digitação oferecem adquirir 

novos conhecimentos, explorando diferentes jogos pedagógicos, desenvolvendo 

habilidades de pesquisa e socialização através da Internet, 

. Realizar o projeto se os atendimentos presenciais voltarem a sua normalidade em 

decorrência do Covid 19. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 02 horas semanais 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Zona Rural e Zona Urbana do Município de Barão, Sao 

Pedro da Serra e Salvador do Sul, 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Da Assistência Social, da Saúde, da Educação. Consellio 

Tutelar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do Idoso. 

AVALIAÇÃO: As atividades de informática serão usada como um recurso pedagógico e de 

comunicação que vão proporcionar aos usuários portadores de necessidades especiais 

possibilidades de novas experiências, favorecendo seu desenvolvimento e aprendizagem 

globais. As aulas de informática se nortearam para a aquisição de conceitos básicos visando a 

alfabetização, pedagógico, interação social c a comunicação 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: 

PSICÓLOGA: KARINE BAMBERG (Terceirizada pela Entidade) 



OBJETIVO: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para a 

empregabilidade e a inclusão efetiva dos jovens a partir dos 16 anos, e adultos com 

deficiência no mercado de trabalho, bem como apoiar e amparar as empresas que receberão 

estes profissionais e quando necessário adaptação e ergonomia para um melhor desempenho 

cm sua função na empresa 

PUBLICO ALVO: Usuários com deficiência Intelectual e Múltipla que dispõem de 

condições para o trabalho. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 04 horas semanais. 

RECURSOS FINANCEIROS: os recursos para financiar e custear este programa acontecem 

de acordo com programa de atendimento pelo SUS - Sistema Único de Saúde - além de 

recursos provenientes de doações espontâneas. 

RECURSOS HUMANOS: Terapeuta Ocupacional, psicóloga e pedagoga 

RECURSOS MATERIAIS: Sala de oficina onde acontecem as atividades de preparação 

como o momento pedagógico, dinâmica de grupos, material didático, computadores, etc. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Jovens e adultos com deficiência que dispõem de condições 

para o trabalho, vindos da zona rural e urbana dos nmnicipios dc Darão , São Pedro da Serra c 

Salvador do Sul. 

ESTRATÉGIAS: 

• Disponibilizar atividades programadas aos usuários do grupo, para serem realizadas 

em casa, através dc orientações por contato teSefòmco, whatsapp, vídeo aulas e 

materiais impressos; 

• No decorrer do ano os atendimentos presenciais poderão voltar a sua normalidade, 

conforme decretos municipais e estaduais, visando a segurança de iodos de acordo 

com as normas do Covid 19; 

. Desenvolver atividades dc autogestão. autonomia e independência; 
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. Proporcionar atividades que estimulem o raciocínio, atenção e práticas de 

descnvolvimenTo pessoal; 

. Abordar temas como higiene pessoal, aiitoestima e cuidados com a aparência para que 

possam contribuir no processo de aceitação e inclusão, 

. Ajudar os jovens e adultos cora deficiência a descobrirem, a partir de seus desejos, 

uma profissão que possam exercer e sentirem-se realizados pessoalmente, assim como 

consigam colocar em prática este desejo, na possibilidade de efetivação do emprego; 

. Explorar e identificar empresas que estejam dispostas à inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, assim como captar vagas possíveis para o trabalho 

destes jovens e adultos; 

. Acompanhar, apoiar e orientar tanto a pessoa com deficiência inclusa no Mercado de 

Trabalho quanto suas famílias e as empresas, no momento da inclusão e em momento 

posterior, até que este processo esteja concluído e a empresa e o fiindonárto mostrem- 

se adaptados; 

• Monitorar os usuários nos processos admissionais e dé missionais; 

• Orientar e adaptar as necessidades do usuário dentro do seu contexto e de suas 

dificuldades. 

AVALIAÇÃO; Os usuários que participam desse programa serão avaliados constantemente 

através das participações individuais, e grupais, considerado suas habilidades, respeito 

demostrado durante o desenvolvimento do projeto. Será satisfatório se as ações propostas 

facilitarem o processo de inclusão das pessoas com deficiência sua permanência no mercado 

de trabalho, e seu relacionamento com outras pessoas da empresa 

PROJETO DE RECICLAGEM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS NÃO 

METALIZADAS 

INTRODUÇÃO: O plástico é um dos produtos mais utilizados na sociedade atual. Ao ser 

descartado por pessoas e empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante 

seu reaproveitamento na produção do plástico reciclado. O plástico reciclado tem 

praticamente iodas as características do plástico comum. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO: Desenvolvemos o projeto de reciclagem de embalagens 

plásticas flexíveis em parceria com a empresa Plas.iweber, para incluir as pessoas com 

deficiências nas .juestôes ambientais. Desta forma se incentivou a separação e coleta do 

plástico, material altamente nocivo ao meio ambiente Através da comunicação com as 

famílias e a comunidade em geral, foi também desenvolvendo questões de aprendizagem, 

comprometimento e responsabilidade social. A proposta é explicar para as famílias e a 

comunidade em geral a separar o plástico flexível não metalizado, enviar para a APAF. e 

depois disso todo esse material será destinado para a empresa Plastiwebcr que transformará 

todo plástico em polímero novamente Os usuários terão acesso a todo esse processo através 

dc visitas guiadas na empresa para entender o destino do material que foi coletado 

USUÁRIOS: Usuários da APAH. familias e a comunidade em geral. 

OBJETIVO: Transformar o lixo em matéria prima novamente, incentivando nossos usuários 

a preservar o meio ambiente. 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização desse 

projeto, procederão da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, através de transporte 

com caminhões da secretaria de obras, e da empresa parceira Plastiweber de Feliz - RS, e 

toda comunidade. 

RECURSOS MATERIAIS: Embalagens plásticas flexíveis nào metalizadas, recolhidas 

através de campanhas nas casas e comércios. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: zona rural e urbana do município de Barào, São Pedro da 

Serra e Salvador do Sul. 

ESTRATÉGIAS: 

• Reconhecer a importância da reciclagem seletiva do liso para o meio ambiente; 

• Identificar hábitos e atitudes das famílias, referentes à coleta seletiva do lixo; 

• Aprender a separar o lixo a partir de atitudes simples do cotidiano. 

• Produzir e divulgar cartazes para conscientizar coda comunidade sobre a importância 

da reciclagem seletiva do lixo para o meio ambiente; 



• Consciemizar os usuários de como reciclar o lixo plástico; 

• Reconhecei o lixo plástico que pode ser reciclado; 

• Determinar o local onde o material reciclável limpo e separado, será depositado; 

• Buscar parceria do banco SICRED1 para tornar o projeto sustentável; 

• Diwlgaçáo do projeto na entidade; 

• Buscar parcerias de empresa Plastiwcber, 

• Realizar visita a empresa; 

• Buscar parceria da comunidade e familiares; 

• Atividades de conscientização de pessoas simpáticas com a causa dc trabalhar em 

beneficio da natureza; 

• Envolver e conscientizar os usuários e as famílias sobre a importância da reciclagem 

desse material; 

• Desenvolver materiais ilustrativos sobre reciclagem e preservação do meio ambiente; 

• Destinar o plástico coletado para a empresa de reciclagem, parceira desse projeto, 

• Contribuir de forma sustentável com o meio ambiente. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Tempo integral 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: O projeto contribuiu de forma sustentável, diminuindo o 

descarte inconsciente do plástico, e contabilizou um montante de 1800 kg de lixo descartável 

no anos de 2020. Retornando para entidade o valor de RS 3.960.00 em material pedagógico 

para uso de todos os usuários. Demonstrando que a reciclagem é uma ação importante para se 

preservar o ambiente, mas que para dar resultados é preciso que toda a sociedade colabore e 

participe da construção dc uma mudança de mentalidade e consequentemente de hábitos em 

relação à problemática do lixo 

AVALIAÇÃO 

Os procedimentos de avaliação específicos de cada serviço são de responsabilidade 

da equipe de profissionais que atuam na Instituição. 

Com o diagnóstico obtido nas avaliações de monitoramento, nos diferentes setores, c 

após a realização de estudo de caso e seminário, com equipe interdisciplinar. será elaborada a 

programação de acompanhamento especifica e encaminhamentos indicado. 
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A avaliação do desempenho será continua, prevalecendo aspectos qualitativos e 

quantitativos possibilitando a aceleração dos acompanhamentos. Os critérios para avaliação 

de resultados quantitativos e qualitativos se darão durante o processo do desenvolvimento dos 

programas c serviços, permitindo assim que o processo sc dê de forma dinâmica, 

participativa, sistemática, objetiva e válida, facilitando a identificação de bloqueios para as 

devidas reformulações. 

PROJETO TAMPINHA LEGAL 

MISSÃO: Aproximar o plástico da sociedade motivando, inspirando e conectando várias 

segmentos da sociedade através de ações modificadoras de comportamento de massa a fim de 

aumentar os níveis de esclarecimento quanto ao destino adequado dos resíduos plásticos. 

VISÃO: Ser o maior e melhor programa socioambiental de caráter educativo de iniciativa da 

indústria de Transformação do plástico no Brasil e obter projeção internacional 

VALORES: 

• Transparência e ética* A honestidade e idoneidade permeiam nossas ações. E nosso 

dever tomar as informações claras e acessíveis; 

• Comprometimento: Honramos os acordos firmados c buscamos o compromisso de 

todos os envolvidos com o programa, 

• Espírito de Equipe: Reunir pessoas conectadas respeitando a opinião de cada um; 

• Paixão pela atividade; colocamos todo nosso entusiasmo em nossas ações; 

• Desafio pelo crescimento; constante evolução. 

OBJETIVOS: 

• Desenvolver a coordenação motora, raciocínio lógico, categorizaçào das cores e a 

noção de quantidade; 

• Mobilizar os usuários, pais e sociedade a dar o destino adequado aos resíduos 

plásticos; 

• Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe; 

• Est i mui ar a cone entraçâo e orga nizaçào; 



PROJETO DE DANÇA 

DESCRIÇÃO: 

RESPONSÁVEL: 

USUÁRIOS: 12 Usuários, jovens e adultos com deficiências 

OBJETIVO; Refletir a importância da dança na Entidade, como instrumento dc socialização, 

para a formação de cidadãos criticos, participativos c responsáveis. A dança é uma forma de 

expressão corporal c é fundamental para o ser humano, fazendo com que aperfeiçoemos a 

nossa coordenação motora, trazendo ao cotidiano uma grande paz de espírito e quando 

efetuada cm grupo proporciona a convivência social saudável. 

AMBIENTE FÍSICOS: As aulas de dança serão realizadas nas dependências da Entidade. 

RECURSOS MATERIAIS: Caixa de som. 

RECURSOS HUMANOS: 01 profissional 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibilitarão a realização deste 

programa procedem da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra c 

Salvador do Sul, recursos próprios, doações, convênios com empresas privadas e repasses do 

(SUS) Sistema Único de saúde 

ESTRATÉGIAS: 

• Compreender a estrutura c o funcionamento do corpo c os elementos que compõem o 

movimento; 

• Identificar e associar, através de gestos e ou verbalização ritmos, mimicas, atividades 

da vida diária; 

• Interessar-se pela dança como uma atividade coletiva; 

• Desenvolver atividades de motricidade que valorizem o esquema corporal, latcralidade 

e coordenação viso motora; 

• Participar de atividades individuais e coletivas valorizando as habilidades e atitudes 

para conviver diariamente; 

• Realizar atividades de motivação, que desenvolvam autodeterminação, autoeslima e 

opções de vida saudável, através do controle tia obesidade, orientada e segura, 

. Compreender e apreciar as diversas danças como manifestado cultural. 



• Realizar o projeto be os atendimentos presenciais voltarem a sua normalidade em 

decorrência do Covid 19. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Encaminhamento da secretaria da saúde, do 

CRAS, da Educação, e parcerias com outros municip»os- 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 02 horas semanais 

ABRANGÊNCIA: Zona rural e zona urbana do município de Barão, Salvador do Sul e Sao 

Pedro da Serra. 

AVALIAÇÃO: Pretende-se avaliar se o usuário reconhece o funcionamento de seu corpo no 

movimento, demonstrando segurança ao movimentar-se. Isso permite avaliar se o usuário 

desenvolve-se na criação em grupo de forma solidária, sc é capaz de improvisar e criar 

seqüência de movimento em grupo, se interage com os demais usuários respeitando as 

qualidades individuais de movimento de modo a cooperar com aqueles que apresentam 

dificuldades. 

PROJETO DE MÚSICA 

DESCRIÇÃO: A musicalizaçào para os usuários favorece o desenvolvimento da 

sensibilidade, da criatividade, do senso ritmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo para uma 

efetiva consciência corporal e de movimentação 

USUÁRIOS: 12 Usuários, jovens e adultos com deficiências 

OBJETIVO: A comunicação e a expressão pela música que se dão através da interpretação, 

improvisação e composição e a apreciação da música que se dá pela escuta, envolvimento e 

compreensão da linguagem musical. 

AMBIENTE FÍSICOS: As aulas de música serão realizadas nas dependências da Entidade. 

RECURSOS MATERIAIS: Caixa de som, microfone, instrumentos musicais, computador; 

RECURSOS HUMANOS: 01 PROFISSIONAL 



RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros que possibiliíarao a realização desie 

programa procedem da parceria entre a prefeitura municipal de Barão, São Pedro da Serra e 

Salvador do Sul, recursos proprios, doações, convênios com empresas privadas e repasses do 

(SUS) Sistema Único de saúde. 

ESTRATÉGIAS: 

• Trabalhar com jogos, cirandas e brincadeiras sonoro-mu si cais como meio de interação, 

convívio social e aprendizagem de regras de convivência e cooperação de forma lúdica 

e espontânea; 

• Estimular a relação som corpo, visando o enriquecimento da comunicação corporal; 

• Trabalhar memória musical: melódica, rítmica e prosodica; 

• Utilizar instrumentos musicais, como meio de reorganização e projeção de emoções 

internas, visando estabelecer relação com seu ritmo interno e sua auto expressão, 

• Possibilitar a exploração de canções, melodias e músicas de acordo com o gosto 

musical de cada usuário ou do grupo; 

• Incentivar o canto, para ampliai as possibilidades de comunicação vocal, auto- 

conhecimento e auto estima; 

• Explorar os campos visuais e tàteis através do universo sonoro e musical, objetivando 

ampliar a percepção; 

• Trabalhar a criatividade e conceitos de meio ambiente com construção de instrumentos 

musicais de sucata; 

• Ampliação do vocabulário através de histórias c canções; 

• Realizar o projeto se os atendimentos presenciais voltarem a sua normalidade em 

decorrência do Covid 19. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Encaminhamento da secretaria da saúde, do 

CR AS, da Educação, e parcerias com outros municípios. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO! 02 horas semanais 

NBMNGÊNCIA; Zona rural e zona urbana do município de Barão, Salvador do Sul e Sao 

Pedro da Serra 



AVALIAÇÃO: 

Alguns aspectos que podem ser contemplados na avaliação dos usuários: 

Atenção para ouvir, responder ou imitar sons; Capacidade de expressar-se de forma musical, 

seja cantando, com movimentos do corpo e com materiais sonoros; Reconhecer fontes 

sonoras; Capacidade dc improvisar, compondo canções e ritmos sonoros com instrumentos ou 

objetos; Identificação de gêneros musicais (de forma simples), dc ritmo (lento, rápido, 

médio). 

Deve-se levar em consideração o seu grau de amadurecimento, para realizar uma avaliação 

que realmente mostre seu desenvolvimento. 
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HISTÓRICO DA APAE DÊ BARÃO /RS 

Em 1992 foi consirukio o prédio para o ceniro de atendimento ao Excepcional, com 

verbas do MHC-FNDE e contrapartida da Prefeitura Municipal A partir daquele ano, houve a 

preocupação em preparar recursos humanos e duas professoras realizaram Cursos de 

Aperfeiçoamento em Educação Especial, com auxilio da Prefeitura Em 1992 foi construído o 

prédio para o Centro de Atendimento Municipal de Barão. 

Em 1993, a Supervisora Municipal de Educação, Prof 3 Adelaide Cisco, constatou em 

suas visitas às escolas a existência de significativo número de crianças e jovens portadores de 

deficiências e portadores de necessidades especiais, que estudavam com enormes 

dificuldades, necessitando urgentemente de serviços educacionais especializados, além de 

atendimentos técnicos. Neste ano foram feitos contatos com a APAE de Carlos Barbosa, 

buscando orientações. 

Com o apoio da municipalidade, foi celebrado um convênio com a APAE de Carlos 

Barbosa, com a cedência de uma professora municipal da SMHC de Barão em contrapartida 

ao atendimento de 06 alunos baronenses Este convênio durou três anos, visto que, no ano de 

1995 foi organizada uma classe especial que passou a funcionar no prédio do Centro de 

Atendimento ao Excepcional, com apoio da equipe inteidisciplinar da APAE de Carlos 

Barbosa, onde recebiam atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, e assistência 

social. 

No decorrer de 1995 foram realizadas várias campanhas para arrecadação de 

recursos, além de visitas às famílias dos portadores de deficiências. mobi!izando-os para a 

criação da APAE de Barão, com a finalidade de proporcionar aos portadores de deficiências, 

vida comunitária e fraterna por meio de vivência e ações de toda a comunidade. 

A prof.a Adelaide Cisco, juntamente com a prof.1' Regina Isabel Boesing e um grupo 

de voluntários conseguiram alcançar seus objetivos, com a fundação da APAE no dia 05 de 

fevereiro de 1996, no Salão do Centro de Convivência de Idosos, com a presença da APAE de 

Carlos Barbosa, autoridades da Federação Estadual das APAEs, da V conselho das APAEs 

com sede em Bento Gonçalves, lideranças comieniiárias, autoridades do Município, pais e 

amigos. 

A entidade oferece aos seus usuários 100% de gratuidade. Ou seja. todos os 

encaminhados dispõem de atendimentos gratuitos totais. Nas áreas e pedagogia, fisioterapia, 
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fonoaudiologia, lerapia ocupaoiona!, psicologia, assistência social, neurologia, psiquiatria, 

artes, computação, projetos e programas específicos e especializados 

TANIA TERESINHA MAFFACIOLl LA MB 

PRESÍDENTE/APAE-BARÃO 2021 



BARÃO, 14 de junho de 2021 

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO 

A/C SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais realizou no mès de maio realizou 

atendimentos especializados individuais e grupais, atendendo a necessidade de cada usuário. 

Impiementando e fortalecendo ações educacionais e assistencíais para as Pessoas com 

Deficiências Intelectuais e Múltiplas, Transtornos Globais do Desenvolvimento e do núcfeo 

familiar na busca do exercício da plena cidadania dos mesmos. 

Atenciosamente 

TATIANA R.B POER5CK 

COORDENADORA APAE BARÃO 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

BARÃO-APAE/RS 

Barão 16 de junho de 2021 

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÀO 

Eu Alexandre Sganderla do mês de MAIO realizei o transporte (TURNO 

MANHÃ E TARDE) dos usuários que freqüentam a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de BARÃO, para que os mesmos realizassem seus 

atendimentos especializados. 

Sem mais, 

ATENCIOSMANTE 

ALEXANDRE SGANDERLA 

MOTORISTA APAE BARÃO 

(40 HORAS SEMANAIS) 

CNPJ: OU 50.454/0001-01 

Rua da Estação, n* 1025 - CEP 95750-000 - Barão/RS 
Fone; 51 3696 1106 E-mail apacdebarão@boLcom.br 
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ASSOCIAÇÃO I)K PAIS !• AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ^ 

BARÀO - A PAE/RS 

Barão 16 de junho de 2021 

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO 

Eu Tatíana R.B Poersch no mês de MAIO orientei usuários e familiares 

sobre atividades pedagógicas direcionadas para cada caso atendido na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de BARÃO 

ATENCiOSMANTE 

TATIANA R.B POERSCH 

PSJCOPEDAGOGA APAE BARÃO 

(40 H SEMANAIS) 

CNPJ: OU50.454/0001-Oi 
Rua da Estação. nA 1025 - CKP 95730-000 - Barão/RS 

Fone: 51 3696 1106 E-maíl apacduharüo@bol.com.br 



PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO 

PROFISISONAIS: ELIETE SCOTTÁ - INSTRUTÜRA DO GRUPO / TATIANA R. BATISTELO POERSCH - 

PSICOPEDAGOGA 

NOME: USUÁRIOS DE BARÃO 

MÊS: MAIO 2021 

01 - FERIADO 

02 -DOMINGO 

Atividades 
05- programadas 

08 - SABADO 

09- DOMINGO 

Atividades 

Programadas 

15 - SABADO 

16 - DOMINGO 

17- 

18" Atividades 

19- Programadas 

20 - 

22-SABADO 

23- DOMINGO 

Chamadas de video via Whatssap 
Entrega de lembrancinha para o dia das mães; 
Atividades físicas via chamado de vídeo e criação de grupo no whats. 
Associação e assimilação dc desenhos com suas respectivas sombras, números e 
quantidades. 
Coordenação motora, agilidade e concentração em preenchimento de labirintos; 

Chamadas de vídeo via Whatssap 
Atividades físicas via chamado de vídeo e criação de grupo no whats. 
Recorte e colagem de gravuras conforme cores solicitadas; 

Coordenação motora, raciocínio lógico, criatividade, assimilação e associação 

(completar seqüência, recorte e colagem, completar o que está faltando no desenho- 

simetria) 

Associação, assimilação, coordenação motora, psicomotrícidade {desenhos conforme 

quantidade numérica, recorte e colagem de quebra-cabeça, quantidades numéricas, 

números e letras, trabalhos dc lógica, completar igual modelo). 

Educação Física: vídeo aulas 

Atividades 

Programadas 

29-SABADO 

Associação, assimilação, coordenação motora, psicomotricidade, cores e criativirtadci 

colorir com canetinha conforme orientação na legenda dc cores, probleminhas 

matemáticos, colorir, recortar e montar desenho conforme indicado). 

Educação Física: vídeo aulas 

30-DOMINGO 



PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO 

PROFISISONAIS; ELIETE SCOTTÁ - JNSTRUTURA DO GRUPO / TATIANA R. BATISTELO POERSCH - 

PSICOPEDAGOGA 

NOME; USUÁRIOS DE BARÃO 

MÈS: MAIO 2021 

01 - FERIADO 

02 -DOMINGO 

Atividades 

Programadas 

Chamadas dc vldco via Wliatssap 
tnlrega de lembra ncin ha para o dia das mães e em rego dos horários para retorno presenciais dos 
írtendimentos. 
Atividades físicas via chamada de vídeo e criação dc grupo no whats. 
Associação e assimilação de desenhos ccm soas respectivas sombras, números e quantidades. 
Coordenação motora, agilidade e concertração em preenchimento de labirintos: 

08 -SABADO 

09 - DOMINGO 

10 - AcolhimerUo, acompanhamento ed. Física, lanche e higlenização. aulas de Informática trabalhando coordenação 

motora, noções básicas e agilidade; 

11 - 

12 - Feriado Municipal 

13- 

14 - Acolhimento, separação de tampínhas lanche e higienização. separação de tampinhas (Projeto Tampinha Legal) 

trabalhando coordenação motora, cores, lateral Idade, destreza e atenção. 

15-SÁBADO 

16- DOMINGO 

17 - Acolhimento, acompanhamento ed. Física, lanche e higienização, aulas de informática trabalhando coordenação 

motora, noções básicas e agilidade; 

18 - 

19 - Acolhimento. Psicóloga, lanche e higienizaçào, separação de tampínhas (Projeto Tampinha Legal) trabalhando 

coordenação motora, ccres. lateral idade, destreza e alençào. 

20- 

21 - Acolhimento, separação de tampínhas (Projelo Tampinha Legal) ira talhando coordenação motora, cores, 

lateralidade. desireza e atenção, lanche e higienização. 

22 - SÁBADO 

23 - DOMINGO 

24 - Acolhimento, acompanhamento ed. Física, lanche e higienizaçào. aulas de informática trabalhando coordenação 

motora, noções básicas e agilidade e íncíusão digital. 

25 - 

26 - Acolhimento. Psicóloga, lanche e higienizaçào, trabalho de colagem de botões na letra inidal do nome 

(molricidade, atenção, criatividade e associação) 

28 - Acolhimento, separação de tampínhas (Projeto Tampinha Legal) trabalhando coordenação motora, cores, 

laterâlidadê. destreza e atenção, lanche e higienização. 

29-SÁBADO 

30-DOMINGO 

31 - Acolhimento, acompanhamento ed. Física, lanche e higienizaçào, aulas de informática trabalhando coordenação 

motora, noções básicas e agilidade e inclusão digital. ^ " 



i*£ éa% 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE BARÃO - A PA E/RS 

CNPJ; 01.150.454/0001 -01 
Rua da Eslação. na 1025 - CEP: 95730-000- Barào/RS 
Fone: 51 269S 1106- E-mait apaedet)arao@bol.com.br 

Barão 16 de junho de 2021 

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO 

Eu Pauline Tosin Gelmíni no mês de MAIO acolhi usuários e seus 

familiares que freqüentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

BAR AO, para orientação e esclarecimento aos serviços da rede sobre duvidas 

diárias relacionadas aos atendimentos especializados ofertados pela instituição 

retro referida. 

Sem mais, 

ATENCiOSMANTE 

ÍA^-ÍaasJ.. 

PAULINE TOSJN GELMINi 

ASSISTENTE SOCIAL 

(08 HORAS SEMANAIS) 



RCHADEATENDIN 
AMBULAT0R1AIS     —— ■ 

DO SISTEMA ÚNICO DÉ SAÚDE S. MOT.VO 00 ATENDITO: 

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADA 

1.UNIDADE PRESTADORA OE ATENDIMENTO 

CNES: Risoafl? 

NOME DA UNIDADE: APAE BARÃO 
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^.IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
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SISTEMA DE iNFOí^Açõ£s FICHA DE ATENDIMENTO AMBULAT0R1AL CONTINUADA 
AMBULATORIAIS .       

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ' «• "O™ 00 ATENDIMENTO: 

í.UNtOADE PFÉSTflDORA 0£ ATENDIMENTO 

CNES: 6350807  

NOME DA UNIDADE; .APAE BARÃO 

ENDEREÇO: RUA PA ESTAÇAQ. <025 

M UNI ClPI O: BARÃO ÜFi RS 

CA" 

>v 

CNS: 

C—X- 

1-1 

SEXO ■.Ul fl 

lOADEi 

^iiMiHPin-RARÃO ÚF:RS 

J. ASSIfMTÜBA E CARIMBO 
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ATENDIMENTO 
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flttâJá 

f / 

/ I 
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/ / 

/ t 
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awj\ 

10. DIACNÔSTiCO 



SIA/SUS-RS 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

AMBUUATO RIAIS 
DO SISTEMA 0MICO DE SAÚDE , MOTIVO 00 ATENDIMENTO; 

I.JNlOATE PRESTADORA Of ATENDIMENTO 

CNES: 6'j50&67    

NOME DA UNI PAPE; APAE BARÃO 

ENDEREÇO: RUA OA ESTAÇÃO. .025 

MUNICÍPIO; BARÃO UF: RS 

2. 

NO 

cns 

sexo: (Vj m 

IDADE; 

ENDEREÇO: {WTSiSL- 

| MU NlClPIO; sAPj\0 DF: 

s. ASSINATURA E CARIMBO 
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ÍÚ 
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«.□ATADO 
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/ /  

/ / 
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S.CBO 
lOODlôO DRASU-EIRO 

OC OCDPAÇOES» 

1A161 -1ò,0\Ú 

a. TRATAMEKTOr DESCRXTÃO S. ASSINATURA 
DOS RfcOCeDl^ENlOS DO PACIENT L 

10. DIAGNÓSTICO 

11. CIO: 



swsusrs r.QUA DE ATENDIMENTO AMBUIAT0R1AL CONTINUADA 

SIST ÉMA DE IN FORMAÇÕES   —    —   
AMSULAJORU.5 MOTIVO 00 ATÊNOIMENTO; I | 

DO SISTEMA UNKO DE SAUDE   —    

l.UNIDADE PRESTADORA Qt ATEíJDlMENíO 

OJES: S350S67    

NOME PA UNIDADE: APAE BARAQ  

FünERECO: PI,A r>a F^fAÇÃQ. t02S 

>MLl NICi P10: BARAO UF^RS  

2.IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

CNS: 

SEXO;      

eMncQFÇO: fO&JlMir-- 

..> iMirlPlQ: BARÃO !^lS§ 

T. CÓDIGO DA 
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PROCEDI tf EKTO 

t.tRAtAViNTOí DESCRIÇÃO 9.ASSWATyP> 
OOS PftOCeWWENTOC OOPACktNTE 

10 DIAGNÓSTICO 
5. CBO 

ICÓQIGO «RASitEIRO UE OCUPAÇÕES} 



FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAl CONTINUADA 

5, MOTIVO DO ATENDIMENTO; 

7.CÓOIOO DA 
TABELA DE 

PROCEDIMENTO 

l TRATAMESTOrPESCftlÇAO 
003 PROCeDlMENTOS 

s. A.ssintTUFA 
dopaciemte 

SI A/SUS-RS 

SI STE MA O E IM FORMAÇÕES 
AM6UIAT0RIAIS 

00 SISTEMA ÚNICO DÊ SAÚOE 

1 .U NlOADE PRESTADORA OEAIÊN CHMEUTO 

CNES: 635&flB7     

NOME DAUN'inADE- A.PAE BARÃO 

ENOERECO: RUA OA ESTAÇÃO. 1025 

MUNICÍPIO; BARÃO UF: RS  

ENDEREÇO;   

f..i iMirl p IO* BARÃO UF: RS 

J.ASSINAFJRAECAFVMBO 
DO PROFISSIONAL , > PROFISSIONAL ^v, 

4. CATADO 
ATENDIMENTO 

10. Ql&GWÔSTlCO 
S. CBO 

fCÓUlGO BFWSILEIPO 
üt OCUPAÇÕES» 

líi^lII "-c"* 

1Í.CAM/»TER 
DOATCNOPA- 



□ sus 

SWSUS-RS 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

AM BULATO RIAIS 
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADA 

u DO SISTEMA ÚNICO OE SAÚDE 6. MOTIVQ OO ATEKDIM EMTQ; 

' l.UNIOAOE PRESTADORA OE ATENDlMCKtO 

CNE5: G 350887  

NONtE OA UMIDADE: APAE BARÃO 

ENDEREÇO: RUA DA ESTAÇÃO, 3025 

W UM I ClPIO; BARAO U F: RS 
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SIAÍSUS-RS 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

AÍ^BULATORIAIS 
DO SISTEMA ÚNICO OE SAÚDE 

1.ÜM0AOE PRESTADORA DE ATENDIMENTO 

CNES: 6350&a7      
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MUNICÍPIO: BARÃO UF: RS 
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SWSUS-RS 

D sus 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

AMBÜLATORIAIS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADA 

1.UNI&ADE PPESrflDOKA. DE ATENDIMENTO 

CNES; 6350807   

NOME DA UNIDADE: APAE BARÃO  

ENDEREÇO; RUAOAESTACAO, 1025 

MUNI CÍPl O: BARAO UF: RS 
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Município de Barão 

91693325000152 

Rua da Estação, 1085, Centro 

BARÃO-RS / 95730-000 

(51)36961200 

• Processo Ne: 2021/24035 | 

Seqüência: 3 j 

Requerente: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP AP^E j 

: 'i Remetente: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO j 

j| Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS | ! 
% 1 * 

Destinatário: JURÍDICO í : 

Data de Despacho: 17/06/2021 j 

I' Despacho: Segue parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação. ■. I • 

DARLENE SILVA DOS SANTOS 

m 

17/6/2021 9:47:21 

Usuário: DARLENE SILVA DOS SANTOS 



Municipio de Barào 
Rua da Estaçào, 1085 - Centro/Barão - RS 

Tefefone: 51- 3696 1200 

Secretaria Municipal tíe Educação e Cultura 
Rua da Estação, 1221, Centro 

Telefone: 51-3696-1124 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da 

Portaria N0 11.516 de 13 de janeiro de 2021, responsável por monitorar e avaliar 
o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório 

de Monitoramento e Avaliação da 5a Meta, apresentado pela gestora, Sra. Aline 

Neumeister. 

Barão, 16 de junho de 2021. 

Darlene Silva dos Santos 
Matrícula: 549/CPF: 010.534.470 - 27 

Comissão de Monitoramento e Avaliação 

& ioq $ 

Camila Dias Bertuol 
Matrícula: 730/CPF; 020.405.090-11 

Comissão de Monitoramento e Avaliação 

Geovani de Lima Pinto 
Matrícula: 993/CPF; 046.514.950-28 

Comissão de Monitoramento e Avaliação 



Município de Barão 

91693325000152 

Rua da Esteção, 1085, Centro 

BARÃO-RS í 95730-000 

(51)36961200 

Processo N0: 2021/24035 

Seqüência: 4 

Requerente: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE 

Remetente: JURÍDICO 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Destinatário: GESTORA DE CONTRATOS 

Data de Despacho: 21/06/2021 

Despacho: Veio a esta assessoria jurídica o presente expediente, o qual solicita avaliar as 
adequações da prestação de contas relativa ao termo de fomento 001/2020, no 

que tange a lei federal n013.019/14. 

É sucinto o relatório. 
Tendo em vista que atingidas as metas estabelecidas no plano de trabalho e 

comprovadas as respectivas despesas pagas com o desembolso realizado pelo 

ente público, nos termos do parecer do(a) Gestor(a) Municipal emitido no 
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO retro, o qual foi 

aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, opino pela aprovação 
da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS - APAE, ante adequação desta aos termos da Lei n0 

13.019/14. 

3pN ELIAS REICHERT 

iSESSOR JURÍDICO 

0 

21/6/2021 7:34:13 

Usuário: GEISON ELIAS REICHERT 



Município de Barão 

91693325000152 

Rua fla Esfaçâo, 1085, Centro 

BARÃO-RS I 95730-000 

(51)36961200 

Processo N0: 2021/24035 

Seqüência: 5 

Requerente: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE 

Remetente: GESTORA DE CONTRATOS 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Destinatário: BALCAO 

Data de Despacho: 21/06/2021 

Despacho: Ofício solicitando o andamento do processo está anexo. 

ALINE NEUWEtSTER 

Fiscal tributário 

0 

21/6/2021 8:45:29 
Usuário: ALINE NEUMElSTER 



m 

MUNICÍPIO DE BARÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CNPJ: 91.693.325/0001-52 - Endereço: Rua da Estóçào, 1085 - Cenlro - Telefone: 51-3696-1200 
Sile: wvw.barao.rs.gQvbr - E-mail: tfibu tos2@barao / s. g ov. br  

Ofício número 22/2021 

A prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 

APAE, do mcs de MAIO de 2021, referente ao Termo de Fomento número 001/2020, 

apostila 01, protocolada sob o número 2021/24055, foi devidamente analisada c, 

conforme pareceres favoráveis, aprovada. 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura será informada 

Barão, 21 de junho de 2021. 

/muub 
/Aline Nenmeister 

Gestora de Contratos 

d T 


