
ANEXO 14 — REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMOTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

SEGUNDO QUADRIMESTRAL

ORGA
'
0 POBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Ja

ENTIDADE BENEFICIARIO: Associack de Pais e Amigos dos Excepcionais deJaU APAE
ENDERECO: Rua Santa Luzia n. 340 CEP: 17.209-170
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Helio Tadeu Zago
OBJETO DA PARCERIA: Servi o de Proteck Especial para Pessoa com Deficiencia.
EXERCI

`
CIO: 2018

ORIGEM DO RECURSO: Municipal
CNPJ: 50.756.329/0001-55

DOCUMENTODATAVIGNCIAVALOR
Termo de Fomento
n. 9652/2018

31-01-201801-01-2018 a 30-04-2018R$ 193.605,60

 

Data Prevista
ipara o Repasse

Valores PrevistoData do RepasseNmero do
Documento de

Credito

Valores
Repassados

-R$ 1.93.605,6023-05-20181697R$ 16.133,80
-R$ 193.605,6022-06-20181697R$ 16,133,80

R$ 193.605,6024-07-2018 
23-08:2018

1697
1697

R$ 16.133,80 
R$ 16.133,80 -R$ 193.605,60

Saido do Exercicio Anterior:R$ 14.268,96
Repasses PiThlicos do Exercicio:R$ 64.535,20

Receita Com Aplicac'a"o Financeiras dos Repasses PbIicos:R$120,55
Outras Receitas Decorrentes da Execuca'o do Ajuste:

Total dos Recursos PbIicos:R$ 78.924,71
Recursos Prdprios da Entidade Conveniada:
Total de Recursos Disponiveis do Exercicio:R$ 78.924,71

0 Signatario na qualidade de representante da entidade conveniada ASSOCIACO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACJ — APAE, vem indicar na forma abaixo detalhada as
despesas incorridas e pagas no segundo quadrimestral de 2018 bem como as despesas a pagar
no exercicio seguinte.



  

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC(C10

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

cATEGORIA OU
FINALIDADE DA

DESP ESA (8)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCiCIO

(
R

)

DESPESAS
CONTABILIZADAS EM

ExERCICIOs
ANTERIORES E
PAGAs NESTE

ExERcfcio (R$) (H)

DESPESAS
.

CONTABILIZADAS
NEST[ EXERCICIO E

PAGAS NESTE
EXERCICIO (RS) (I)

TOTAL DE DESPESAS
PAGAS NESTE

EXERCICIO (R$) (1--)1+1)

DESPESAS
CONTABILIZADAS

NESTE EXERC(CIO A
PAGAR EM
EXERC(CIOS

SEGuINTES (11$) Recursos
Humanos (5)

Recursos
Humanos (6)

R$ 49.654,20

NMI Generos
Alimenticios

R$ 4,166,68

Outras
Materiais de

Con sumo

R$ 5.436,50

Outros Servicas
de TerceirosR$ 229,78

Locag5a de
'move's

Utilidades
POblicas (7)
Combustive'

R$ 2.153,92R$ 2.153,92

Bens e
Materiais

Permanente.s
Obras

Outras
DespesasR$ 3.004,00R$ 3.004,00
TOTAL:

R$ 64.645,08R$ 64.645,08

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Proprias, devendo ser elaborado urn anexo pare cada fonte de recurs°.
(5)Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autonomos e pessoa juridica.

(7)Energia eletrica, agua e esgoto, gas, telefone e Internet,

(8)No rol exemplificativo incluir tambem as aquisigoes e as compromissos assumidos que näo so classificados contabilmente
como DESPESAS, coma, par exempla, aq

uisiy5o de bens permanentes.

(9)Quando a diferenca entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCia0 for decarrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso,
a resultado no deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES,
uma vez que tais descontos ou multas so contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera ser indicado coma note
de rodape as valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



 

(*) Apenas para entidade da area da Sat:4de,

     

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPON1VEL NO EXERCICIOR$ 78.924,71
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H+I)R$ 64.645,08
( K ) RECURSO PUBLIC() NAO APLICADO [E- (J-F)]R$ 14.279,63
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICOIIIIIIIIIIIIIIII R$ 14.279,63 ( M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICKAO NO EXERCICIO
;SEGUINTE ( K- L )

Declaramos na qualidade de responseveis pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicack dos recursos
recebidas para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao
org5o convenente.

Jau, 24 de Setembro de 2018. 



  

DESCRICO DO SERVICO: Servi o de Prote0o Especial para Pessoa com Defici&lcia

l.IDENTIFICAC;8n0: 

Nome/Razk• Social: Associa0o de Pais e Amigos dos Excepcionais — APAE JA

N. da Unidade: 3525303500886

Referenciado ao CREAS: 35253096262

CNPJ: 50.756.329/0001-55

Enderep3: Rua Luzia, n
2 

340 —Jardim S'a'o Francisco

Cidade: Ja — SP

Telefone: 3411-3101

E-mail: servicosocialPapaejau.com.br

Site: www.apaejau.com.br

II.DIRETORIA DA INSTITUICknO:

Presidente da Entidade: FWio Tadeu Zago

CPF: 722.619.948-34RG: 6.529.657-6OrOo Expedidor: SSP/SP

E-mail: servicosocial@apaejau.com.br

Inicio Mandato da Atual Diretoria: 02/01/2017Termino Mandato: 31/12/2019

III.COORDENADOR/TCNICO RESPONSVEL:

Nome: Marilza Spatti Gatti

RG: 33.475.144-5CPF: 223.643.128-76

Registro Profissional: CRESS —SP 54.414

Telefone: (14) 3411-3101Fone: (14) 9 9709-5711

E-mail: servicosocial@apaejau.com.br

http://servicosocialPapaejau.com.br
mailto:servicosocial@apaejau.com.br
mailto:servicosocial@apaejau.com.br
mailto:servicosocial@apaejau.com.br


IV.RECURSOS HUMANOS

4.1) Equipe de Referencia

N.NomeFuncSoEscolaridade
Profissao

Carga
Horaria

Fonte
Pagadora

Remuneracao

1Adriana C. Basilic)CozinheiraNivel Medio40 HorasEstadualR$ 1.635,72

2Ana Paula Reis RossiPsicOlogaSuperior30 HorasMunicipalR$ 2.593,68

3Jessica F. VeigaAssistente SocialSuperior30 HorasMunicipalR$ 2.593,68

4Leticia Milanez BorgesCuidadoraNivel Medi°40 HorasMunicipalR$ 1.823,61

5Luiz Paulo PintanelCuidadorNivel Medi°40 HorasMunicipalR$ 1.823,61

6Marilza Spatti GattiCoordenadora SocialSuperior40 HorasFederalR$ 3.659,95

7Priscila Ap. TirolloTerapeuta OcupacionalSuperior30 HorasMunicipalR$ 3.077,22

8Raquel Dias BatistaOrientadoraSuperior40 HorasMunicipalR$ 1.989,90

9Thais LucattoAdvogadaSuperior8 HorasEstadualR$ 969,00

4.2) Voluntarios e Estagiarios nao remunerados:
N.NomeEscolaridade ProfissaoCarga Horaria SemanaTermo deAtividade

VoluntariadoDesenvolvidas

(sim ou nao)

1Tassiane DomingosTerapeuta Ocupacional40 HorasSIMMONITORA



•

AP'AES P

ASSOCIACki0 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAHU - APAE 
Registro na SSE n

2
 1672 — Utilidade PUblica Municipal —LEI n

2
 1015/65 —CNAS 24070/67

Utilidade PUblica Federal n. 
2 

71.846/73 Utilidade PUblica Estadual n
g
. 4017/84

CNPJ n
g
 50.756.329/0001-55 Rua Santa Luzia, 340 —Jardim S'a

-
o Francisco - JaU —SP.

CEP: 17 209 — 170 Fone: (14) 3411 3101 E-mail: servicosocialPapaejau.com.br

V — APRESENTACi&O

APAE de Jaú mant&TI parceria com a Secretaria da Assist&icia Social a épocas, atrav6
de termos de conv&lio, hoje com a necessidade de formaliza0o de parcerias Baseando-se na
Resoluk 13.019/2014.

Serviv) de Protek Social Especial a Pessoa com deficithIcia e suas Familias, implantado
com Base na Tipifica0o Nacional dos Servi os SOcio Assistencial este servi o, tem por objetivo
prestar atendimento especializado a familias e individuos que se encontram em situak de risco
pessoal e social. Serk atendidas pessoas com defici€'ncia com grau de depenfflicia, que
tiveram suas limitaçöes agravadas por violaes de direitos, tais como: explorgk da imagem,
isolamento, atitudes discriminatOrias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvaloriza0'o da
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras agravam a dependkicia e comprometem
o desenvolvimento da autonomia.

A meta para atendimento neste serviQD no ano 2018 será de 90 (Noventa) usukios com
defici&lcia intelectual de ambos sexos com idade entre 18 a 59 anos. Os mesmos serk
atendidos atras de atividade socioassistenciais, de diversas oficinas como: artesanato,
lanando sementes, laser, autocuidados, estimulaO'o, expressk corporal, oficinas
ocupacionais, oficinas psicomotricidades, oficinas tapete construtivos, oficinas ADV'S, oficinas
de circuito funcional e oficinas de atividades, e jogos

A renda socioeconmica da populak a ser atendida vai de baixa inferior
segundo levantamento de dados Estudo S6cio Econ6mico realizado em Novembro e
Dezembro de 2016, 42% dos usuthlos s'a

.
o beneficiados com o BPC. A maioria dos

responsveis dos usukios n'a"o são os genitores e sim irmks, tios.

Este Serviv) conta com equipe especializada nas keas de Servi90 Social, Psicologia,
Terapia Ocupacional, Orientadora Social, Cozinheira, Advogada e Cuidadora Social. A instituick



oferece contrapartida na area da saircle, manutengao e na utilizagao de diversos espagos do

equipamento.

As familias atendidas pelo Servigo de Protegao Social Especial, apresentam melhoria em

sua qualidade de vida, pois as aches realizadas no servigo propiciam as mesas situagoes de

resgaste de vinculos familiares e comunitarios, momentos de bem-estar biopsicossocial.

Atraves das atividades ocupacionais a inclusao de usuarios na comunidade e a aquisigao

de novas habilidades de vida diaria e pratica foram propiciados atraves das visitas domiciliares.

A Protegao Social Especial — PSE tem por objetivo prestar servigos especializados a

familias e individuos que se encontram em situagao de risco pessoal e social por violagao de

direitos ou com direitos sociais violados, a exemplo das situagoes de abandono, negligencia e

maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento

de medidas socioeducativas, situagao de rua, situagao de trabalho infantil, deficiencia e situagao

de dependencia, entre outras situaches.

A Protegao Social Especial (PSE) de Media Complexidade oferta atendimento

especializado a familias e individuos que vivenciam situagoes de vulnerabilidade, com direitos

violados, geralmente inseridos no nucleo familiar. A convivencia familiar esta mantida, embora

os vinculos possam estar fragilizados ou ate mesmo ameagados.

Estes servigos demandam maior especializagao no acompanhamento familiar e maior

flexibilidade nas solughes protetivas. Requerem intensa articulagao em rede para assegurar
efetividade no atendimento as demandas da familia e sua insergao em uma rede de protecao

necessaria para a potencializagao das possibilidades de superagao da situagao vivida, assim

como uma gesfao mais complexa e articulada corn a rede de assistencia social, das outras

politicas pirblicas, corn o Poder Judiciario, Ministerio PUblico, Conselhos Tutelares e outros

orgaos de defesa de direitos e do Sistema de Garantia de Direitos.

0 Servigo de Protegao Social Especial para pessoas corn deficiencia, idosas e suas
familias integra a Protegao Social Especial de Media Complexidade no ambito do Sistema unico

de Assistencia Social - SUAS. Oferta atendimento especializado a pessoas corn deficiencia e

idosos corn algum grau de dependencia, que tiveram suas limitagoes agravadas por violagoes de

direitos, tais como: exploragao da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminat6rias

e preconceituosas no seio da familia, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto

grau de estresse do cuidador, desvalorizagao da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre
outras que agravam a dependencia e comprometem o desenvolvimento da autonomia.



VI— OBJETIVO DO RELATDRIO

6.1 - OBJETIVO GERAL

Executar o Servi o de Protea'o Social para pessoas com deficikcia e suas familias.

6.2 - OBJETIVO ESPECIfFICOS

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficikcia,

seus cuidadores e suas familias;

Oferecer à pessoa com deficikcia condi0o adequada para o desenvolvimento do seu

potencial proporcionando sua inclusk) no meio social;

Oferecer programas assistenciais e teraOuticos adequados, respeitando as

necessidades e possibilidades de cada um, visando maior participa0o e realiza0'o pessoal;

Proporcionar apoio e orienta0o familiar e comunitkia, de modo a gerar ambiente

adequado ao usukio atendido.

VII - META DE ATENDIMENTO

Atender até 90 (Noventa) pessoas com deficikcia intelectual de 18 a 59 anos e suas

familias, referenciada ao Financiamento 2018.

7.1 - USIli
f
tRIOS E FORMA DE ACESSO

Pessoas com deficikcia (18 a 59 anos) que necessitam de cuidados de outras pessoas

para realizar atividadestsicas dikias, pessoas idosas semi dependentes, além de suas familias

e/ou cuidadores;

Por encaminhamento do CREAS / PAEFI de Jaú, sendo a porta de entrada e a Unidade

de Referkcia dos serviv)s de Proteo Social de Wdia Connplexidade;

Devem ser referenciados e acompanhados pelo CREAS PAEFI de Jaú, os casos de

encaminhados pelo Poder Judicikio, Minist&io Público e demais (5rgks do Sistema de Garantia

de Direitos

7.2 — ABRANUNCIA



Municipal Jai.,

VIII— INiCIO DA EXECUCAO:

01 de Janeiro de 2018 a 30 de Abril de 2018.

8.1— PERiODO DE FUNCIONAMENTO

Os atendimentos serao oferecidos de Segunda a Sextas Feiras das 7:30 as 11:30 e das

13:00 as 17:00.

IX— RECURSOS UTILIZADOS:

9.1) Recursos Humanos 

MesRecurso

Municipal

Recurso

Estadual

Recurso

Federal

Recurso

Proprio

Total

MaioR$ 13.901,68R$ 1.875,72R$ 3.235,95R$ 661,68R$ 19.675,03

JunhoR$ 13.901,68R$ 1.875,72R$ 3.235,95R$ 661,68R$ 19.675,03

JunhoR$ 13.901,68R$ 1.875,72R$ 3.235,95R$ 661,68R$ 19.675,03

AgostoR$ 13.901,68R$ 1.875,72R$ 3.235,95R$ 661,68R$ 19.675,03

TOTAL:R$ 55.606,72R$ 7.502,88R$ 12.943,80R$ 2.646,72R$ 78.700,12

9.2) Material de Consumo

MesRecurso

Municipal

Recurso

Estadual

Recurso

Federal

Recurso

Proprio

Total

MaioR$ 1.882,12R$ 1.000,48R$ 964,05R$ 2.400,00R$ 6.246,65

JunhoR$ 1.882,12R$ 1.000,48R$ 964,05R$ 2.400,00R$ 6.246,65

JulhoR$ 1.882,12R$ 1.000,48R$ 964,05R$ 2.400,00R$ 6.246,65

AgostoR$ 1.882,12R$ 1.000,48R$ 964,05R$ 2.400,00R$ 6.246,65

TOTAL:R$ 7.528,48R$ 4.0001,92R$ 3.856,20R$ 9.600,00R$ 24.986,60



X. AOES QUANTITATIVAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO 2018
AOES/ATIVIDADESMaioJunho Julho Agosto Total

ACOLHIDA2025192084
REFERENCIAMENTO0001000001

VISITAS DOMICILIARES0900000211
ENCAMINHAMENTO DE CRAS OU CREAS0002000103

ENCAMINHAMENTO PARA ATUALIZAC
.
An0 CAD. ÚNICO.1002000315

CONTATO COM A REDE DE SERVIW SOCIOASSISTENCIAL0000000202
ELABORAO DO PIA0902000314

ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE SADE9191101101384
REUNa0 DE EQUIPE0101

r
010508

REUNa0 COM CRAS, CREAS SECRETARIA DE A.S.0401000207
REUNIS,0 COM A DIRETORIA0908081035
REUNa0 COM AS FAMWAS0000010203

CAPACITA0 TECNICA0000020103
REUNIC)ES DO CONSELHO DE DIREITOS0102020106

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COM AS FAMILIAS0003020510
CONFRATERNIZAQn00000020204

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COM 0 USt.
j

nRIO0000000505
GRUPOS/ ATIVIDADES COLETIVAS

GRUPO FORTALECER MANFa1111121448
GRUPO INTEGRAR MANI-a1111121448

GRUPOAUTODEFENSORIAMANHÃ1011121446
GRUPO AUTODEFENSORIA TARDE0909101240

GRUPO CUIDAR TARDE0909101139
GRUPO BEM ESTAR TARDE0910101140

OFICINAS
OFICINA DA BELEZA0604020416

OFICINA DE ATIVIDADES DE VIDAS DIARIAS0000000202
OFICINA DE JOGOS0200000104

OFICINA DE ARTESANATO0002020004
OFICINA ESPORTIVA1102010418

OFICINA DE CRIATIVIDADE0504000110
OFICINA LANVMDO SEMENTES0303000208



XI. AcoES COLETIVAS

ATIVIDADES COLETIVAS — FAMiLIAS
Usuarios e familias

Objetivos: Ampliar os vinculos corn as familias, orientar e sanar duvida referente ao mes ou ao progra ma.

MesTemas
MAIOA equipe realizou visitas domiciliares nas residencias dos usuarios para o

preenchimento do PIA juntamente corn os pais/ responsaveis e usuarios.
JUNHOFeito orientagk aos pals e responsaveis na instituig5o e atraves de visitasdomiciliares

necessarias.

JULHORealizado reunik de pals e responsaveis para esclarecimento e orientagoes sobre o
semestre e programack de ferias.
Realizado café da tarde para as familias que participaram da entrega de medalhas aos
competidores das XIX Olimpiadas Especiais das APAES 2018 - Edigao Estadual. AGOSTOForam reunidos os pals e responsaveis para uma reunik explicativa da alterack no
decreto sobre o Beneficio de Prestagao Continuada.
Foi dado inicio ao projeto de alimentagao saudavel corn usuarios, pals e responsaveis.

ATIVIDADES COLETIVAS — EQUIPE TECNICA
Publico-alvo: Equipe tecnica

Objetivos: Articulagao sobre andamento da equipe e demais assuntos pertinentes. Capacitageies e reunities sobre o programa.

MesTemas
Foram realizadas reunifies para apresentar o servigo que foi desenvolvido no decorrer
das semanas e orientagiies sobre duvidas do mes, corn a finalidade de sempre estar MAIOproporcionando o melhor para os usuarios.
Rea lizado Monitoramento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social, corn finalidade de avaliar o comprimento do objeto da parceria.
Foram realizadas reunieies para apresentar o servigo que foi desenvolvido no decorrer JUNHOdas semanas e orientagiies sobre duvidas do mes, corn a finalidade de sempre estar
proporcionando o melhor para os usuarios.
Rea lizado Monitoramento da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social, corn
finalidade de avaliar o comprimento do objeto da parceria.
Foram realizadas reunifies para apresentar o servigo que foi desenvolvido no decorrer
das semanas e orientagoes sobre dilvidas do mes, corn a finalidade de sempre estar JULHOproporcionando o melhor para os usuarios.
Participagao nos cursos: Marco regulatorio das organizacties da sociedade civil — lei



13.019/2014, com &Ifase no plano de trabalho e na prestao de contas.
Marco regulat6rio das organiza0es da sociedade civil — lei 13.019/2014, com na
Elabora0o dos Editais de Chamamento Público e na Presta0"o de Contas.
Realizado Monitoramento da Secretaria de Assist&icia e Desenvolvimento Social, com
finalidade de avaliar o comprimento do objeto da parceria.
Foram realizadas reuni es para apresentar o servip

p
 que foi desenvolvido no decorrer

das semanas e orientaes sobre dvidas do mês, com a finalidade de sempre estar
proporcionando o melhor para os usukios.
Curso Marco regulat6rio das organizaes da sociedade civil — lei 13.019/2014, com
&ifase no plano de trabalho e na prestao de contas.

AGOSTO Reunra"o de coordenadores em Franca, para receber informaes e orientaes sobre
as mudanas e demais informaes da Federa0o das APAES, reunik) de
coordenadores regional para passar informavies recebidas.
Realizado Monitoramento da Secretaria de Assist"thIcia e Desenvolvimento Social, com
finalidade de avaliar o comprimento do objeto da parceria.
Realizado reuni o para esclarecimentos de dvidas sobre o Plano de Trabalho.

ACI5ES EXTERNAS — DATAS COMEMORATIVAS E SOCIALIZACii0
Usurios

Objetivos: Possibilitar o convivio social em atividades diferenciadas.
M'esTemas

Os usurios participaram de competiOes com outras APAES de atletismo em Len0"es
Paulista, nas modalidades de arremesso de peso, corrida, salto a dista

s
ncia e

lanamento de dardo.
MAIOFoi realizada na APAE a Virada Cultural, onde estiveram presentes outras escolas e

demais grupos de capoeira, feito apresentgiies aberto ao
Realizada a comemorak dos aniversariantes do m6, proporcionando um momento
diferenciado a todos.

Foi realizada a festa junina da APAE, onde os usukios tiveram a oportunidade de
socializar, dagar quadrilha e se divertir nesse dia com musicas, decorak e comidas

JUNHOtipicas da data.
Realizada a comemorao dos aniversariantes do mês, proporcionando um monnento
diferenciado a todos.

Realizada a comemorao dos aniversariantes do mês, proporcionando um momento
JULHOdiferenciado a todos.

Programak de f&ias descrita nos grupos.

Realizada a caminhada no Jardim de baixo sobre a Semana da Pessoa com Defici&icia
Intelectual e Múitipla. Na APAE foi realizado comemorao na quadra e intera0o com

AGOSTOos demais usukios.
Realizada a comemora0o dos aniversariantes do m, proporcionando um momento
diferenciado a todos.



OFICINA — ESPORTIVA
Publico-alvo: Usuarios

Objetivos: Melhorar a coordenagao motora global, agilidade, equilibria atencao e concentragao.
MesTemas discutidos

Na oficina de esportes entra todo tipo de atividade, contribui na estimulagao da
MAIOpratica de exercicios, na melhora da sarlde e demais beneficios. No mes de maio

foram realizados circuitos funcionais, atividades corn bola e bamboles.
A oficina foi realizada atraves do volei e da corda, os usuarios participantes

JUNHOpuderam exercitar-se e melhorar a coordenagAo motora global, lateralidade,
socializack, interagao e aceitagao de regras e limites durante o jogo.

JULHORealizado integragao corn os usuarios e os alunos do projeto PAI, fizeram uma
competicao de futsal e os demais colegas torceram.

Foram realizadas variadas atividades como vôlei, queimada, futebol entre outros
AGOSTOjogos, favorecendo assim a coordenack motora ampla, coordenagao viso-motora,

equilibrio e interack entre times.

OFICINA — ARTESANATO
Usuarios

Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento da ateng5o, concentrack e coordenagao.
MesTemas discutidos

MAIOFoi realizado pinturas em guardanapos e decoracao de caixas, trabalhando a
coordenack motora, atencao e concentragao dos usuarios.

JUNHOForam realizadas pinturas e decoragao de caixas de MDF, trabalhando a coordenagk
motora, atencao e concentragk dos usuarios.

JULHOTodos os usuarios realizaram a pintura de caixas de MDF, escolhendo as cores, tipos
de papel decoupage, fitas e demais enfeites para decoracao.

AGOSTORealizado pulseiras de missangas, pinturas de caixas e guardanapos.

OFICINA — BELEZA
Publico-alvo: Usuarios

Objetivos: Desenvolver o interesse pelo autocuidado, higiene pessoal e autoestima.
MesTemas discutidos

IVIAIOlncentivar a melhora nos cuidados pessoais, as atividades aconteceram corn
higienizacao das m'aos e unhas.

JUNHOOrientamos a importancia em fazer a limpeza e corte das unhas, trabalhando a
autoestima, autocuidado e higiene.
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JULHOFoi realizada a limpeza e pintura das unhas, arrumaram os cabelos e vestimentas com objetivo de melhorar a autoestima dos usukios,
AGOSTOOrientamos a importhncia em fazer a limpeza e corte das unhas, trabalhando a autoestima, autocuidado e higiene.

OFICINA — CRIATIVIDADE
Usukios

Objetivos: Despertar ideias e criatividade.

MêsTemas discutidos
Foram realizadas diversas atividades escolhidos pelos usukios atrav6 de pinturas em MAIOtecido, papel, telas com temas sobre dias das mks, copa do mundo e festa junina.
Trabalhado na oficina o tema "Copa do mundo", os usukios usaram a criatividade para elaborao de desenhos a respeito do tema, e conversamos sobre os jogos. JUNHOAinda na oficina foi realizado um carth'o junto a todos os usukios para a aniversariante da sala.

JULHOOficina não foi realizada devido à programao diferenciada devido ao periodo de f&ias.

AGOSTOTrabalhado a concentrao, coordenak e intera0"o atras do recorte e colagem.

OFICINA — ATIVIDADES DE VIDAS Db&RIAS
Usrios

Objetivos: Incentivar a melhora e execu0o das atividades no dia-a-dia.
MêsTemas discutidos

MAIORealizado atividades utilizadas no dia-a-dia como a escovao, lavar o rosto as m' os e pentear os cabelos.
JUNHOA atividade foi realizada para a melhora da rotina do dia-a-dia, incentivando a prkica em suas casas.
JULHORealizado atividades utilizadas no dia-a-dia como a escova0o e lavar o rosto as

AGOSTORealizado a pratica dá à higienizao da boca, e orientado sobre a sua importh'ncia, assim desenvolvendo o habito e a autonomia de sempre se fazer a limpeza.

OFICINA — JOGOS LDICOS
Usurios

Objetivos: favorecer a atenk, concentrao, memria e raciocinio
INMsTemas discutidos
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MAIOForam trabalhados diversos jogos proporcionando assim a concentragao e habilidades
dos usuarios.

Oficina de jogos tern como objetivos e trabalhar e estimular a ateng
g
o, concentracao,

JUNHOraciocinio logico e mernOria atraves de jogos como: DominO, quebra-cabega, baralho,
UNO, jogo da mernOria etc.

JULHOOficina nao foi realizada devido a programagao diferenciada devido ao periodo de
ferias.

Oficina de jogos tern como objetivos e trabalhar e estimular a ateng5o, concentragao,
AG OSTOraciocinio logico e memOria atraves de jogos como: Domino, quebra-cabega, baralho,

UNO, jogo da memOria etc.

OFICINA — LANCANDO SEMENTES

PUblico-alvo: Usuarios

Objetivos: Estimular o cuidado corn o meio ambiente.

MesTemas discutidos

MAIOFoi realizada a limpeza e organizagao da parte externa e jardins da APAE,
contribuindo para uma melhor aparencia da instituigao.

JUNHOFoi realizada a limpeza e organizagao da parte externa e jardins da APAE,
contribuindo para uma melhor aparencia da instituigao.

Oficina no foi realizada devido a programaga"o diferenciada devido ao period° de
JULHOferias.

Foi realizada a limpeza e organizag'ao da parte externa e jardins da APAE,
AGOSTOcontribuindo para uma melhor aparencia da instituiggo.

GRUPOS

Usuarios

Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento do corpo, do psicolOgico e do social.

MesTemas

Foram realizadas atividades de comandos (em cima, em baixo) utilizando Jogos,
pinturas e dinamica para identificagao e trabalhar a coordenagao motora.
Confeccionada corn os usuarios cartazes e feita a explicagao sobre a importancia do
pedagogo.
Na dinamica "Quero pertencer ao grupo" formou-se uma roda bem fechada entre os
usuarios, urn deles ficou de fora onde o objetivo era o usuario de fora tentar de todo
jeito entrar na roda enquanto os demais o impedia. Apos o termino da dinamica foi
feita a reflex5o sobre o sentimento de exclusk e que devemos acolher a todos os
colegas sem preconceitos e julgamentos.
Realizado urn bate papo sobre a importancia e o trabalho que a Assistente Social



Os usuarios confeccionaram um cartao para entregar as m'aes ou aos familiares, onde
foi trabalhada a importkicia da data.
A pratica de relaxamento foi realizado com os usuarios para acama-los e para baixar
o nivel de estresse.
Odesenho é a expressao do autoconhecimento é a linguagem que os usuarios tkn
para se relacionar com seu meio onde vive. A atividade contribui na coordenaO'o
motora fina, perceKk visual e a imaginaao.
Atrav6 de conversas e desenho, foi trabalhada noOes de grandeza, ampliando sua
capacidade de observa'ao, perceN'ao visual, concentrak e criatividade,
desenvolvendo conceitos de mais e menos.
A atividade de recorte e colagem tem como objetivo o reconhecimento de objetos do
cotidiano como: mesa, cadeira, sofa, cama etc.
A dinamica "Sentimentos em balcies" foi realizada a fim de estimular o
autoconhecimento dos usuarios, atrav6 de expresses dos sentimentos e emoes.
Palavras foram escritas em papeis e colocadas dentro da bexiga, por exemplo: Tristeza, JUNHOalegria, ansiedade, medo etc. Em seguida, estouram o balk um por um e falam o que
os deixavam com o sentimento tirado.
Realizado roda de conversa para esclarecer dvidas e realizar orienta0es sobre
namoro, sexualidade, prevenao etc. Com as turmas da tarde foi realizado pintura de
desenhos sobre a data.
A dinamica "Dana do jornal" teve como objetivo trabalhar a coordenak motora
ampla, estimular o raciocinio logico e a concentra0o.
Essa pratica foi realizado para trabalhar a postura dos movimentos realizados no dia
a dia.
Oobjetivo da dinamica "Espalhando gotas" foi trabalhar a coordenak motora fina, concentrak e imagina0"o.
A atividade do tapete construtivo amplia as habilidades e imagina0"o, estimulando a
coordenaao e atenk.

No m'6 de julho acontece a programaO'o de Wias, um momento de descontraO•o,
convivio social e por em pratica a proposta do programa, foram visitados lugares
como:
SESI de Jaú, onde ocorreu uma roda de msica e um piquenique no quiosque.
Shopping e oferecemos um sorvete para turma da tarde. E de manha os usuarios



foram ate o supermercado Jai, Serve e foi ofertado lanche na praga de alimentaga'o.
Discoteca, um momento de descontragao, onde os usuarios dangaram interagiram
corn os demais e escolheram as musicas que queriam escutar.
0 filme "Extraordinario" foi utilizado como forma de instrumento de reflexao,
contribuindo na capacidade de observagao e critica. Durante o filme foi servido
pipoca, docinhos e refrigerante.
Parque do Rio Jarl, onde fizeram uma caminhada e piquenique.

JULHOMuseu foi proporcionado aos usuarios a compreensao dos conceitos de cultura e
patrimonios.
Shopping do calgado onde comeram crepe na praga de alimentagao.
Na quadra da entidade foi colocado mosica e feito alongamento para melhora do
desempenho muscular evitando lesoes, dores e atrofiamentos. Apcis o exercicio os
usuarios caminharam ate a sorveteria para tomar sorvete.
Centro de astronomia, onde receberam explicagoes sobre astronomia, atraves de
filme, dinamicas e demonstragao de objetos e fotos.
Pesqueiro Boa Vista, os usuarios desenvolveram habilidades de pesca, colocando a
isca no anzol, langar a linha e aguardar. Al

p
& pescaria almogaram.

Horto Florestal, onde tiveram explicagoes sobre plantas algumas mudas, conhecido
os tipos de especies encontradas no municipio de Jau, nome de flores, arvores e
folhagens. Realizado piquenique.
No Canil da Policia Militar os usuarios assistiram a apresentagao corn os caes e feito
explicagao e demonstrag5o sobre equipamentos que a Policia utiliza.
No Habibs usuarios tiveram urn café da manh5 diferenciado corn esfiras, refrigerante
e sobremesa.

Foi realizada atraves de slides a explicaga"o sobre a comemorag5o do folclore, os
personagens e lendas, comidas tipicas e feito roda de conversa para falar sobre o
tema. Servido ainda na data comidas tipicas como escondidinho e arroz doce.
Realizado a confeccao de lembrangas dos dia dos Pais, urn porta canetas de EVA, onde
puderam recortar colar e enfeitar para dar aos pals ou responsaveis.
Os usuarios participaram do jogo bingo, cada usuario teve uma cartela e a responsavel
sorteava os numeros, corn auxilio os que completavam a cartela gritavam "bingo"
atraves do jogo puderam trabalhar raciocinio logico, reconhecimento de numeros a
interagao e socializagSo.
Feito atividade sobre o dia do PsicOlogo, foi realizados explicagoes e esclarecimento

AGOSTOsobre a importancia do profissional.
Dinamica "Raquete bola" feito a explicagao sobre regras do jogo, a atividade cola bora
na agilidade, equilibrio, coordenagao motora, flexibilidade, ritmo e resistencia
muscular.
Trabalhado sobre letras e numeros para melhorar a comunicaga"o e auto dependencia
fora da instituigao.
Em sala foi trabalhado atraves de figuras o reconhecimento do que e grande e
pequeno alto e baixo utilizando materials de recorte e colagem, assim trabalhando e
estimulando a coordenagao motora fina, atengao e concentragao.
Os usuarios participaram da aula de capoeira, a fim de trabalhar as agilidades
motoras, condicionamento fisico, socializagao e interag5o.
Feito roda de conversa a respeito de suas vivencias no mes de julho, depois fizeram
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ilustrao de algo que marcou as Mrias.
Realizado uma roda de conversa sobre a cidade de Jaú, o que gostam na cidade? 0
que fazem na cidade? Se sempre moraram em Ja? Aps conversa realizada
ilustração e cartazes para enfeitar a institui0o.

CONSIDERAOES FINAIS

Concluimos que trabalho do referido Servig3 foi realizado de maneira satisfat6ria
trabalhando com a realidade de cada usukio, bem como de seus familiares, propondo
em conjunto alternativas e intervenOes que busquem consolidar seus direitos e sua
cidadania.
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGA0 POBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jau
ENTIDADE BENEFICIARIO: Associa0o de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jau - APAE
ENDEREcO: Rua Santa Luzia n. 340 — CEP: 17.209-170
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Helio Tadeu Zago
OBJETO DO CONVENIO: Rede de Prote0o Especial de Media Complexidade no Servigo de
Proteg

e
k Especial para Pessoa corn Deficiencia.

EXERCICIO: 2018
ORIGEM DO RECURSO: Federal
CNPJ: 50.756.329/0001-55

DOCUMENTODATAVIGENCIAVALOR
Termo de Fomento
n.9652/2018

31-01-201801-01-2018 a 30-04-2018R$ 54.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON1VEIS NO EXERCICIO

Data Prevista
para o

Repasse

Valores
Previsto

Data do
Repasse

Numero do
Documento de

Credito

Valores Repassados

R$ 54.000,0023-05-20181699R$ 4.500,00
R$ 54.000,0022-06-2018

-
1699R$ 4.500,00

R$ 54.000,0024-07-20181699R$ 4.500,00
R$ 54.000,00 / 23-08-2018 '1699R$ 4.500,00

Saldo do Exercicio Anterior:R$1.677,04
Repasses Publicos do Exercicio:R$ 18.000,00

Receita Corn Aplicagao Financeiras dos Repasses Publicos:R$28,01
Outras Receitas Decorrentes da Execucao do Ajuste:

Total dos Recursos Palicos:R$19.705,05
Recursos Proprios da Entidade Conveniada:
Total de Recursos Disponiveis do Exercicio:R$19.705,05--'"

0 Signatario na qualidade de representante da entidade conveniada ASSOCIAcA0 DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACJ — APAE, vem indicar na forma abaixo detalhada as
despesas incorridas e pagas no quadrimestre de 2018 bem como as despesas a pagar no exercicio
seguinte.



   

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERdC10

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU
FINALIDADE DA

DESPESA (8)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO

(R)

DESPESAS
CONTABILIZADAS EM

EXERC(CIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE

EXERCIciO (R$) (H)

DESPESAS
CONTABILIZADAS

NESTE EXERC(C10 E
PAGAS NESTE

EXERCICIO (R$) (I)

TOTAL DE DESPESAS
PAGAS NESTE

EXERC(C10 (R$) (.1=h+1)

DESPESAS
CONTABILIZADAS

NESTE EXERC(C10 A
PAGAR EM
EXERcIcIOS

sEGUiNTES (12$)
Recursos

Humanos (5)
R$ 14.480,11,R$ 14.480,11.,.,

Recursos
Humanos (6)

Grieros
Alimenticios

R$ 654,95R$ 654,95

Outros
Materiais de

Consumo

R$ 965,55
/

R$ 965,55

Outros Servicos
de Terceiros
Locacao de

im6veis
Utilidades

Pilblicas (7)
CombustivelR$ 933,11R$ 933,11

Bens e
Materiais

Permanentes
Obras

Outras
Despesas

R$ 533,50R$ 533,50

TOTAL:R$ 17.567,22R$ 17.567,22
/

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos PrOprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5)Salarios, encargos e beneficios.

(6)Authnomos e pessoa juridica.

(7)Energia elatrica, agua e esgoto, gas, telefone e internet.

(8)No rol exemplificativo incluir tamb&rl as aquisiOes e os compromissos assumidos que nao sao classificados contabilmente

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisicao de bens permanentes.

(9)Quando a diferenca entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso,

o resultado nao deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES,

uma vez que tais descontos ou multas sao contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera ser indicado como nota

de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



(*) Apenas para entidade da area da Sa6de.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPON1VEL NO EXERCICIOR$19.705,05
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)R$ 17.567,22
( K ) RECURSO PUBLIC° NAG APLICADO [E- (J-F)]
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLIC()
( M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAcA0 NO EXERCICIO
SEGUINTE ( K- L)

R$ 2.137,83

Declaramos na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as

penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicagao dos recursos

recebidas para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao

org'ao convenente.

Jau, 24 de Setembro de 2018.

HELIO TADEU ZAGOCLOVES DOS SANTOS BARBOSA

PRESIDENTE1
2 

DIRETOR FINANCEIRO



ANEXO 14 — REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMOTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

SEGUNDO QUADRIMESTRAL
ORG1n0 PUBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de JaU ENTIDADE BENEFICIARIO: Associac'ao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ja - APAE ENDEREW: Rua Santa Luzia n. 340 — CEP: 17.209-170 RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Helio Tadeu Zago OBJETO DA PARCERIA: Servico de Proteck Especial para Pessoa com Deficiencia. EXERCiCIO: 2018

ORIGEM DO RECURSO: Estadual
CNPJ: 50.756.329/0001-55

DOCUMENTODATAVIGNCIAVALOR Termo de Fomento
n. 9652/2018

31-01-201801-01-2018 a 30-04-2018R$ 37.514,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONNEIS NO EXERC(C10
Data Prevista

para o Repasse
Valores PrevistoData do RepasseNmero do

Documento de
Credito

Valores
Repassados

-R$ 37.514,40 ,23-05-2018f1698//R$ 3.126,207 -R$ 37.514,4022-06-20181698jR$ 3.126,20," -R$ 37.514,40724-07-2018 /1698R$ 3.126,20/ R$ 37.514,40 /23-08-2018/1698./'R$ 3.126,20 Saldo do Exercicio Anterior:R$ 214,88/ Repasses PbIicos do Exercicio:R$ 12.504,80 .1 Receita Com Aplicao Financeiras dos Repasses PbIIcos:R$ 1,07 --"/ Outras Receitas Decorrentes da Execuo do Ajuste:
Total dos Recursos PbIicos: Recursos Pr6prios da Entidade Conveniada: Total de Recursos Disponiveis do Exercicio:R$ 12.720,75 ."

0 Signatario na qualidade de representante da entidade conveniada ASSOCIA0 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACJ — APAE, vem indicar na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no segundo quadrimestral de 2018 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU
FINALIDADE DA

DESPESA (8)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO

(R)

DESPESAS
CONTABILIZADAS EM

EXERCICIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE

EXERCICIO (R$) (H)

DESPESAS
CONTABILIZADAS

NESTE EXERCICIO E
PAGAS NESTE

EXERCICIO (R$) (I)

TOTAL DE DESPESAS
PAGAS NESTE

EXERCICIO (R$) (1=h+1)

DESPESAS
CONTABILIZADAS

NESTE EXERCICIO A
PAGAR EM

EXERC1CIOS
SEGUINTES (R$) Recursos

Humanos (5)R$ 6.044,60 /R$ 6.044,60
i Recursos

Humanos (6)R$ 1.606,67/R$  1.606,67
i Generos

AlimenticiosR$ 1.641,39z..1
R$ 1.641,39i

Outros
Materials de

Consumo

R$ 2.081,84R$ 2.081,84 /

Outros Servigos
de Terceiros
Locagao de

imoveis
Utilidades

PCiblicas (7)
Combustive!

Bens e
Materiais

Permanentes
Obras

Outras
DespesasR$ 1.346,25 i

i
R$ 1.346,25

TOTAL:
R$ 12.720,75

/
R$ 12.720,75

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Proprios, devendo ser elaborado urn anexo para cada fonte de recurs°. (5)Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autonomos e pessoa juriclica.

(7)Energia eletrica, agua e esgoto, gas, telefone e Internet.
(8)No rol exemplificativo incluir tambern as aquisigoes e os compromissos assumidos que nao sao classificados contabilmente como DESPESAS, coma, por exemplo, aquisigao de bens permanentes.
(9)Quando a diferenga entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa par atraso,
o resultado nao deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas sao contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera ser indicado como nota de rodape as valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



HELIO TADEU ZAGOCLOVES DOS SANTOS BARBOSA
PRESIDENTE1 DIRETOR FINANCEIRO

(*) Apenas para entidade da kea da SaG,de.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONfVEL NO EXERdC10R$ 12.720,75 ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCfC10 (H+I)R$ 12.720,75 ( K ) RECURSO PBLICO Ni
'
N
.-
0 APLICADO [E- (J-F)]

( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORG
'
AO PBLICO

( M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCICIO
SEGUINTE ( K- L )

R$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsveis pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicao dos recursos
recebidas para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao
(5rgk convenente.

JaU, 10 de Outubro de 2018.


