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Of. n° 073/2019 Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Excelentissimo Senhor Prefeito, 

A Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema —
APAE, por meio deste, entrega a Vossa Senhoria o Plano de Trabalho para a 
Celebragao do Acordo de Cooperacao entre esta entidade e o Poder Municipal 
para repasse dos Equipamentos e Mobiliarios avindos de projeto apresentado 
através da Secretaria Municipal de Assistencia Social indicando esta entidade de 
Protecao Social Basica ou Protecao Especial, cadastrada como Centro Dia e 
Similares. 

Salientamos a relevante importancia da celebracao do presente para 
que a Apae possa continuar atendendo aos seus 115 alunos de 0 a 65 anos de 
idade corn necessidades especiais do nosso municipio, e suas familias, no 
acesso a educacao, aos direitos e a qualidade de vida. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, 
colocando-nos inteiramente a disposicao para o que mais se tornar necessario. 

Atenciosamente, 

c IcP -L 
Ne son Junior Kr mer 

Presidente da ae 

Ao Excelentissimo Prefeito Municipal 
0 Senhor, AMERICO BELLE 
Atencao de Sra. Jucieli da Silva 
Diretora de Departamento de Assistencia Social 

Neste Municipio de Capanema - Parana  
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PLANO DE TRABALHO 

1.DADOS CADASTRAIS: 

1.1 Dados da Instituicao: 
NOME 	DA 	INSTITUICAO: 	ASSOCIAcAO 	DE 	PAIS 	E 	AMIGOS 	DE 
EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE 
CNPJ: 80.883.002/0001-05 
Endereco: Rua Tamoios, 1820 — Centro — Capanema — PR. 
CEP: 85760-000 
Telefone: ( 46 ) 3552-1931 
E-mail institucional: apae.capanema@gmail.com  
RESPONSAVEL PELA INSTITUICAO: 
Nome: Nelson Junior Kraemer 
Funcao: Presidente 
RG: 5.923.327-0 	e CPF: 971.410.629-04 
Telefone/Celular: (46) 3552.1931 
E-mail: apae.capanema@gmail.com  

1.2 CARACTERIZAcA0 DA OSC (Organizacao da Sociedade Civil) 

A APAE foi fundada em Assembleia realizada em 1989, na cidade de Capanema. 
E uma sociedade civil, beneficente, com atuacao nas areas de assistencia social, 
educac5o, sande, prevenc5o, trabalho, profissionalizac5o, defesa e garantia de 
direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou 
de fins n5o econOmicos, corn duracao indeterminada, tendo sede na Rua 
Tamoios, n° 1820, Bairro Centro e foro no Municipio de Capanema — PR. 

A principal miss5o da APAE é promover e articular acOes de defesa de direito 
prevencao, orientacOes, prestac5o de servicos, apoio a familia, dir 	a 
melhoria da qualidade de vida da pessoa corn deficiencia e a construcao de uma 
sociedade justa e solidaria. 

Os objetivos da instituicao s5o aqueles citados no art. 9° do Estatuto Social. 

Alern do trabalho realizado para promover os objetivos da instituic5o, a APAE de 
Capanema a entidade que participa de outras atividades pUblicas e sociais, 
integrando os seguintes Conselhos Municipais: 

a) Conselho Municipal de Assistencia Social — CMAS; 
b) Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente — CMDCA; 
c) Conselho Municipal de Alimentac5o Escolar; 
d) Conselho Municipal de Educacao; 
e) Conselho Municipal da Pessoa corn Deficiencia 
f) Conselho das Cidades 
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2. CARACTERIZAcA0 DO PROJETO OU MODALIDADE  

Ofertar aos alunos da Escola Valdelirio Michel — Educacao Infantil e Ensino 
Fundamental, Modalidade Educacao Especial/APAE de Capanema, por meio de 
flexibilizacao curricular, metodologias, recursos adaptados para atender as 
necessidades educacionais especiais aos estudantes com deficiencia intelectual e 
multipla, e nas areas de assistencia social, sande, esporte e lazer e 
profissionalizacao. 

0 servico sera executado na sede da APAE de Capanema, localizada na Rua 
Tamoios, 1820, Bairro Centro - Capanema — PR. 

A APAE disp6e de uma estrutura fisica de 1.625 m2, com 10 salas de aula, sala 
para aula de arte, sala para os docentes, sala de direcao, sala de secretaria, sala 
de coordenacao pedagogica, refeitorio, cozinha, lavanderia, todas as alas do 
predio possuem banheiros, num total de 6 banheiros femininos e 6 masculinos, 
todos adaptados para cadeirantes com corrimoes e rampas de acesso. A sala de 
educacao infantil tem banheiro adaptado para sua idade. Possui uma quadra de 
esportes para pratica de educacao fisica. 

Para os atendimentos da area da sande dispomos de sala para psicologa e 
assistente social, sala para fonoaudiOloga e terapeuta ocupacional, sala para 
fisioterapia, sala para secretaria e atendimento de medico. 

O servico ofertado nao e fornecido pelo Municipio de Capanema e a entidade o 
faz corn excelencia, sendo a Unica no territorio municipal que atende este publico 
especifico. 

A aquisicao desses equipamentos e mobiliarios se justifica pela necessidade da 
atualizacao ou substituicao dos equipamentos e mobiliarios que estao 
apresentando problemas e antigos, sendo que muitos nao h5 mais peps de 
reposicao e ja ultrapassaram a data limite para substituicao. 

PUBLIC() ALVO: 
Pessoas corn deficiencia, intelectual e mUltiplas deficiencias e transtornos globais 
de desenvolvimento de 0 a 65 anos de idade, bem como seus familiares e 
cuidadores. 

FORMA DE ACESSO AO SERVICO: 
- Demanda espontanea, mediante avaliacao medica e psicologica; 
- Encaminhamento da rede socioassistencial; 
- Encaminhamento das demais politicas pOblicas; 
- Encaminhamento de Orgaos do Sistema de Garantia de Direitos; 

 - Encaminhamento por parte do Sistema Unico de SaUde. 
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METAS QUALITATIVAS: 
Complementar o trabalho social corn familia da pessoa corn deficiencia intelect- al 
e mOltipla; Prevencao e orientacao para casais/familias/comunidade acerca 
das causas das deficiencias; Assistencia para os cuidadores de pessoas corn 
deficiencia intelectual e mUltipla; Prevenir a institucionalizacao e a segregacao 
das pessoas corn deficiencia, assegurando o direito a convivencia familiar e 
comunitaria; Promover acessos a beneficios e servicos socioassistenciais, 
fortalecendo a rede de protecao social de assistencia social no Municipio; 
Promover acessos a servicos setoriais, em especial das politicas de educacao, 
sande, cultura, esporte e lazer existentes no Municipio, contribuindo para o 
usufruto dos usuarios aos demais direitos; Oportunizar o acesso as informaches 
sobre direitos e sobre participacao cidada, estimulando o desenvolvimento do 
protagonismo dos usuarios; Possibilitar acessos a experiencias e manifestaches 
artisticas, culturais, esportivas e de lazer, corn vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades; Favorecer o desenvolvimento de atividades interativas e 
inclusivas propiciando trocas de experiencias e vivencias, fortalecendo o respeito, 
a solidariedade e os vinculos familiares e comunitarios. 

ESPECIFICA: 
Espera-se que corn esta aquisicao, que os servidores tenham melhores condiches 
de desempenhar seu servico corn equipamentos e mobiliarios mais modernos, 
bem como, maior economicidade e eficiencia em seus servicos prestados as 
pessoas com deficiencia do nosso municipio. 

METAS QUANTITATIVAS: 
Atender no minimo 115 (cento e quinze) alunos e no maxim° 120 (cento e vinte) 
alunos com deficiencia intelectual e mOltiplas deficiencias; 
Atender as familias dos alunos que tenham deficiencia intelectual e mOltipla corn 
orientaches e encaminhamentos as politicas pUblicas de direito. 

DESCRIcA0 GERAL DO SERVIc0: 
Realizar os atendimentos propostos pela entidade nas especialidades da area 
assistencia social, educacao e sande. 
Adquirir equipamento para facilitar e garantir o acesso a aprendizagem; 
Adquirir equipamentos para o registro das aches desenvolvidas; 
Adquirir equipamentos de tecnologia assistiva; 
Adquirir equipamentos para cozinha e lavanderia da instituicao; 
Adquirir mobiliarios para as salas de atendimento. 
Adquirir equipamentos para qualificar os atendimentos realizados por equipe 
multiprofissional; 
Adquirir brinquedos educativos e materiais pedagogicos para realizacao 
atividades que possam melhorar o processo de aprendizagem e facilitar o 
desenvolvimento psicomotor. 
Adquirir veiculo para transporte dos usuarios para atividades que acontecem fora 
da 	instituicao, 	bem 	como 	para 	o 	transporte 	da 
equipe da propria APAE para encontros, reunifies, palestras e visitas domiciliares. 
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A equipe minima devera ser composta de profissionais nas areas a abaixo: 

Quantidade Minima Cargo Carga Horaria 
01 PsicOlogo 16 hs semanais 
01 FonoaudiOlogo 32 hs semanais 
02 Fisioterapeuta 36 hs semanais 
01 Assistente Social 24 hs semanais 
01 Terapeuta Ocupacional 16 hs semanais 
01 Medico Psiquiatra 01 hora semanal 
01 Medico Pediatra 01 hora semanal 
02 Professor de Educacao Fisica 35 horas semanais 
02 Professor de Artes 57 horas semanais 
18 Educadores corn Especializacao 15 hs semanais cada 
01 Pedagogo 40 hs semanais 
01 Diretora 40 hs semanais 
01 Diretora Auxiliar 20 hs semanais 
01 lnstrutor 40 hs semanais 
03 Atendentes 40 hs semanais 
02 Secretaria 40 hs semanais 
01 Motorista 40 hs semanais 
05 Servicos Gerais 40 hs semanais 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

Descricao: AREA ASSISTENCIA SOCIAL: Servico Social - 0 servico social da 
Apae de Capanema e o Orgao responsavel pelo estudo do ambiente sOcio 
econOmico e cultural da familia e da comunidade, desenvolvendo acOes sOcio 
educativas de cunho humanizado, propondo e executando mecanismos 
visem a orientacao familiar, integracao familia - escola - comunidades e inclusa 
social. Na area da sande é vista como urn resultado das condicOes de vida 
individuo, em seus aspectos biolOgicos, econ6mico, cultural, social e • as r 
entre os seres humanos e deles corn a natureza, através do trabalho. Atuando no 
campo das politicas pirblicas e trabalhando no atendimento de urn public°,  que 
tern em comum os sinais da vulnerabilidade, do risco social, da precaria inclusao 
social e da pobreza. As atividades desenvolvidas sao pars fortalecer as familias 
e os alunos, estimulando a busca pelos direitos sociais alern de garantir melhor 
qualidade de vida eliminando o preconceito e a discriminacao que as pessoas 
corn necessidades especiais se deparam na sociedade. Dentro da atuacao 
profissional sao feitas orientacees familiares, individuais, em grupo ou na 
comunidade, acompanhamento clinico, encaminhamento e acompanhamento de 
beneficio de prestacao continuada (BPC), insercao de pessoas corn necessidades 
especiais na sociedade e visitas domiciliares. Corn disposicao de 24 horas 
semanais. 
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A interacao de toda a comunidade Institucional e urn aspecto fundamental d 
organizacao e do desenvolvimento, tendo ern vista alcanea os objetivos 
propostos. 
Objetivo: Realizar as interveneOes necessarias para a melhoria da qualidade de 
vida dos alunos e suas familias e orientar o acesso aos direitos sociais, utilizando-
se do processo de trabalho de Servieo Social. Realizar o atendimento direto aos 
usuarios e suas familias, bem como aeoes socioassistenciais e socioeducativas. 
Propor e aplicar mecanismos que visem a integracao da familia corn a escola. 
Facilitar a relaeao interpessoal das familias e seus membros, sua integracao na 
comunidade e consequentemente a inclusao social. Realizar encaminhamentos 
para sande e assistencia social e conselho tutelar do municipio, assim como para 
os demais programas, projetos e servieos sociais, quando se fizer necessario. 
Elaborar processos de beneficio assistencial (BPC/LOAS) para os alunos que se 
enquadram nos criterios estabelecidos para a concessao. 
Profissionais que executarao a atividade: Assistente Social 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas corn 
deficiencia e suas familia, na faixa etaria de 0 a 65 anos, de ambos os sexos e 
suas familias. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a quinta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL: Psicologia — 0 servieo de 
psicologia trabalha corn o aluno e sua familia, objetivando a aceitacao da 
deficiencia, diminuindo o sofrimento psiquico decorrente desta. Oferecendo apoio, 
orientagao e suporte para a familia e escola, no tocante aos limites e desafios 
atuais, como: sexualidade, violencia, drogatieao, gravidez na adolescenci- ,4111P 
inclusao educacional e social, orientando professores e demais envolvidos no,, 
processo educacional visando desenvolver novas aptidOes e perspectivas. 	111 
oferecidas 16 horas semanais para os procedimentos durante o ano. 
Objetivo: 0 servieo de psicologia tem por funeao principal, contribuir no 
diagnostic° interdisciplinar e participar no estabelecimento das bases para a 
formulaeao de urn programa adequado aos educando para a orientagao familiar e 
do professor. Melhorar as condicOes de vida das pessoas corn necessidades 
educativas especiais, integrando-os socialmente e ampliando suas 
potencialidades e independencia nas atividades de vida diaria, resgatando a 
autoconfianca, autoestima e a vontade de viver, levando o aluno a descobrir seus 
potenciais e desenvolve-los. 
Profissionais que executarao a atividade: PsicOloga 
PUblico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento na faixa etaria de 0 a 65 anos, de ambos 
os sexos e suas familias. 
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Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas 
deficiencia e suas familias. 
Dia/Horario/Periodicidade: terga e quarta-feira das 7:30 as 11:30 e 13:15 as 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL: PROJETO FAMILIA NA 
ESCOLA 
Identificacao: Este projeto se da através da intervengao da Psicologa e da 
Assistente Social, sera° tres encontros durante o ano, corn os responsaveis pelos 
usuarios e tern como objetivo abordar assuntos como: "Direitos e Deveres", 
medicagao, consultas periodicas, higiene pessoal, ambito familiar, etc.; " Corn 
quern you ficar", abordar sobres este assunto o qual esta presente na vidas de 
nossos alunos; 
Objetivo: "A importancia da Familia no ambito familiar", colocar para os 
responsaveis sobre a importancia de sua presenga na vida do usuario. 
Profissionais que executarao a atividade: Assistente Social e Psicologa 
PCiblico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mUltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento na faixa etaria de 0 a 65 anos, de ambos 
os sexos e suas familias. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 200 pessoas. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a quarta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade parcial: 100.0% 

Descricao: AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO GRUPO DAS MAE 
ESPECIAIS 
Identificagao: Com duas horas de encontros quinzenalmente, este projeto entre 
familia e escola se da através da intervengao, Psicologica, Social e pedagogica, 
buscando apoio bem como na equipe multidisciplinar e interdisciplinar. 
Os grupos sera° formados de maes e/ou responsaveis pelos usuari 	desta 
entidade. 
Objetivo: Promover espago para o fortalecimento de vinculos; 
Promover conhecimento e acesso aos direitos legais; 
Fornecer agOes para o use no seu dia a dia e assim, desenvolver atitudes, 
otimismo, qualidade de vida, responsabilidade, confianga, higiene pessoal, 
sociabilidade, autonomia para enfrentar as mudangas. 
Profissionais que executarao a atividade: Assistente Social, Psicologa e 
Pedagoga. 
Publico Alvo: Maes das pessoas corn deficiencia atendidas pela entidade. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 15 maes. 
Dia/Horario/Periodicidade: encontros quinzenais na quarta-feira, das 14:00 as 
16:00, durante todo o ano. 
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Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA ASSISTENCIA SOCIAL: PROJETO BELEZA E 
FUNDAMENTAL — APRENDENDO A ME CUIDAR 
Identificagao: Este projeto se da através da intervencao da area da assistencia 
social juntamente corn a pedagogica. Sera° trabalhados habitos de higiene 
pessoal, tanto como sua influencia na qualidade de vida do usuario e tambem na 
sua independencia: escovagao dentaria, banho, cortes de unha, lavagem do 
cabelo, depilagao feminina, aparar a barba. 
Objetivo: 0 objetivo e que os usuarios obtenham higiene pessoal correta, a qual 
ajuda a afastar diversas doenoas, trabalhar a sua independencia e ajudar na 
elevacao de sua autoestima. 
Profissionais que executarao a atividade: Assistente Social, Professores e 
Atendentes. 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mCiltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento na faixa etaria de 06 a 65 anos, de ambos 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 23 pessoas ao mes. 
Dia/Horario/Periodicidade: 10 encontros ao ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA ASSISTENCIA SOCIAL — PROJETO PSICOLOGO NA 
EQUOTERAPIA 
Identificagao: 0 projeto se da corn a participacao da psicologa uma quarta feira 
por mes no projeto de equoterapia, corn atendimentos individuais e ern grupo, 
visa o bem estar e a qualidade de vida do individuo. Segundo T6taro (2000 a 
Ferrari, 2003) o objetivo principal do psicOlogo a "orientar e acompanhar os 
praticantes e seus familiares, e por meio de instrumentos lUdicos como jogos 
brincadeiras, transposigOes de situacOes, hist6ricas, dialogos e outros, auxili. 
na elaboraoao de determinados aspectos emocionais, conflitos e situacoe-s". 
Objetivo: 
Profissionais que executarao a atividade: Psicologa. 
Public() Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento que frequentam o projeto de Equoterapia, 
na faixa etaria de 06 a 65 anos, de ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 85 pessoas ao mes 
Dia/Horario/Periodicidade: uma quarta feira ao mes, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 
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Descricao: AREA ASSISTENCIA SOCIAL — PROJETO LABORATORIO D 
EMOCOES 
Identificacao: Realizar atendimentos individuais, visando o bem estar e a 
qualidade de vida, promovendo o conhecimento das emogOes, dos sentimentos e 
a forma de expressa-las. Atengao plena, tecnicas de respiragao e relaxamento, 
conhecer as suas emogOes, expressOes, relagOes sociais. 
Objetivo: 0 objetivo deste projeto e que os usuarios reconhegam suas emogbes 
e a forma de expressa-las. 
Profissionais que executarao a atividade: Psicologa. 
PUblico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mOltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 06 a 65 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 60 pessoas ao mes 
Dia/Horario/Periodicidade: Na segunda e quarta feira das 7:30 as 11:30 e das 
13:15 as 17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

v ,1 

Descricao: AREA DA EDUCACAO — Educacao Infantil — Estimulagao Essencial 
(criangas de 0 a 3 anos e 11 meses) e Pré Escolar (criangas de 4 anos a 5 anos e 
11 meses de idade). Atende a criangas consideradas de risco, corn deficiencia 
intelectual, neurosensorial, corn sindromes, mCiltiplas deficiencias, corn autismo e 
psicoses infantis e corn atraso no desenvolvimento. Tern como finalidade 
desenvolver o aspecto fisico e intelectual em ambiente propicio ao seu 
desenvolvimento social e afetivo, desenvolver habilidades especificas para as 
fases posteriores, compensando possiveis falhas no atraso de seu 
desenvolvimento. 
Objetivo: Proporcionar condigOes para o desenvolvimento infantil, contribuindo 
para que a crianga construa uma autoimagem positiva a partir da descoberta de 
si, do outro e do espago de convivencia. Proporcionar o exercicio do brincar 
compreendendo-o como direito, como linguagem propria da infancia e corn 
vivencia privilegiada de interagao, de lazer e de aprendizagem. Promover a 
ampliagao de experiencias e dos conhecimentos infantis, estimulando o interesse 
da crianga pelo processo de transformagao da natureza e pela dinamica da vi a 
social. Valorizar o trabalho cooperativo, a interagao, a observagao e a 
experimentacao, contribuindo para a formagao de identidade autonoma. Atender 
as necessidades basicas do cuidar e do educar correspondentes a cada faixa 
etaria. 
Profissionais que executarao a atividade: 01 professor no periodo da manha e 
02 professores no periodo da tarde e atendente. 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mUltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento; atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor, na faixa etaria de 0 a 6 anos, de ambos os sexos. Para ingresso 
os mesmos sao avaliados por equipe multiprofissional, corn diagnostico de 
medico psiquiatra, neurologista e psicOloga. 
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Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 10 pessoas no perio f) 	4  

da manha e 10 no period° da tarde. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcA0 — Curso Ensino Fundamental Ciclo 
Continuo — atendemos neste exercicio a Seriacao 1a, 2a, 3a, 4° Etapa do 1° Ciclo 
e 1' 3a, 4a Etapa do 2° Ciclo. 
Destinado a criancas e jovens de 6 anos a 15 anos e onze meses que 
apresentam deficiencia 	intelectual e multiplas deficiencias. Realiza-se a 
flexibilizacao curricular observando a forma e o canal que o aluno assimila e 
consegue se expressar ou responder aos contet:idos. Para alguns alunos sao 
necessarias estrategias diferenciadas corn piano individualizado, estabelecendo 
metas e objetivos entre professor com o aluno, a curto, medio e longo prazo. 
Objetivo: Tern como finalidade desenvolver acOes educativas que enfatizam as 
capacidades cognitivas, fisicas, afetivas, interpessoais e eticas do educando, bem 
como habilidades de insercao social. Construir através da pratica progressiva 
independencia ern relacao a comunicacao, cuidados pessoais, habilidades 
sociais, desempenho na familia e comunidades, na locomocao, sande e 
seguranca escolar lazer e trabalho. Que o aluno saia da posicao passiva e 
entenda os conhecimentos adquiridos como algo significativo, corn possibilidades 
de mudanca, connpreensao e acao sobre a sua realidade. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores no period° da manha 
e 01 professor a tarde corn 01 atendente. 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mirltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 7 a 15 anos, de ambos 
os sexos. Para ingresso os mesmos sao avaliados por equipe multiprofissional, 
corn diagnostico de medico psiquiatra, neurologista e psicologa. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 06 pessoas no peri d 
da manha e 07 no period° da tarde. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcA0 — Educagao de Jovens, Adultos e Idosos —
EJA Fase I (acima de 16 anos). A entidade oferece trabalho pedag6gico — 
Escolarizacao EJA, onde se desenvolve a capacidade cognitiva ern atividades 
mais elaboradas, que envolvem alem das habilidades basicas e de gestao, leitura 
de palavras, frases e textos simples, interpretacao e calculos basicos, nocOes de 
astronomia, formacao de conceitos de espaco e tempo, para atuar em situacoes 
praticas e funcionais que envolvem o seu dia a dia. Atendimento este 
complementado, sempre que necessano e de maneira articulada por servicos das 
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areas de SaUcle e Assistencia Social. Trabalha corn o Curriculo Funcional Nature  
corn atividades de vida aut6noma e social, considerando tambern as• 
necessidades educacionais apresentadas individualmente pelos educandos. 
Objetivo: Vinculado a este programa a continuidade da escolarizacao corn 
conteCidos minimos do Ensino Fundamental, corn adaptacOes curriculares 
significativas para que o aluno possa desempenhar atividades academicas 
(inclusive para os que nao puderam ealiza-los na idade prOpria) e atividades 
funcionais do cotidiano, visando sua autonomia e independencia. Este programa 
baseia-se no estimular e aprimorar habilidades individuais que lhe assegurem 
autonomia de movimentos e meios de se afirmar socialmente, realizando 
atividades laborais e trabalhos compativeis corn as suas singularidades. A 
aquisicao das competencias e habilidades basicas essenciais para sua 
comunicacao em todas as instancias da vida em comunidade. 
Profissionais que executarao a atividade: 04 professores no period° da manha 
e 06 professores no period° da tarde e 01 instrutor. 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento na faixa etaria de 16 a 65 anos, de ambos 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 41 pessoas corn 
deficiencia no period° da manha e 41 no period° da tarde. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcA0 — Arte: A organizacao desse ensino se deu 
em torno da producao, apreciacao e contextualizacao historic° cultural, 
construindo aprendizagens significativas a partir de suas vivencias, aprimorando o 
conhecimento sistematizado e o contato corn a producao cultural nas linguagens; 
visual, musical, teatral e da danca, levando o aluno a melhorar sua autoestima. 
Sao feitas varias apresentacOes na APAE, eventos promovidos no municipio 
como Feira do Livro e outros eventos sociais. Participacao em concurso 
cartazes e Festival Regional e Estadual Nossa Arte. 
Objetivo: A promocao, inclusao e desenvolvimento dos alunos corn necessidades 
educacionais especiais da escola de educacao especial corn os alunos do ensi 
comum da rede municipal através de atividades de: a) Dancas ritmicas: acao 
corporal articulada no tempo e no espaco, ritmo e musicalidade. B) Atividades de 
Teatro: linguagem que amplia a visa° de mundo através de possibilidades 
motoras e emotivas. Processo de elaboracao para recriar uma acao real 
enfatizando a expressao corporal, gestual e vocal. Visa oportunizar ao aluno a 
cidadania que pode exercer através de uma aprendizagem artistica como sujeito 
que vai apropriando-se da cultura, sua formacao global, sua inclusao social e 
cultural. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores. 
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Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 0 a 65 anos, de ambo 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas corn 
deficiencia. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, sendo 3 hora aula semanal por turma, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA EDUCAcA0 — Educagao Fisica — As aulas de educacao 
fisica sao ministradas corn todos os alunos da Educacao Infantil (4 a 5 anos e 
onze meses), onde a professora utiliza a mOsica, cantigas de roda, historias 
infantis que envolvem atividade fisica no enredo, material didatico para 
estimulacao motor, sensitiva e mental; Ensino Fundamental Ciclo Continuo corn 
estimulacao das habilidades basicas, o aprimoramento das capacidades de 
combinacao dos movimentos, o uso 	da linha de movimento, o treino em 
atividades desportivas e de recreacao; e na Educacao de Jovens e Adultos Fase I 
o desenvolvimento de habilidades especificas, visando a iniciacao esportiva, as 
diversas modalidades jogo, suas regras mais elementares, as possibilidades de 
apropriacao e recriacao. A diferenca do jogo e do esporte, quanto ao uso de 
regras. Nessas aulas o tempo foi aproveitado para investir tambern em 
treinamentos esportivos nas mais variadas modalidades como: Futsal, Tenis de 
Mesa, Xadrez, Volei, Basquete e Atletismo, onde os alunos participam de 
competicOes municipais e regionais. A pratica é desenvolvida na quadra esportiva 
da escola corn treinos de futsal semanais no ginasio de esportes municipal. 
Objetivo: A ampliacao do reconhecimento da diversidade nas relacOes sociais, a 
oportunidade de revisao de conceitos, desenvolvimento de ideias, de respeito as 
diferencas e de valorizacao humana, levando em conta o outro, a alteridade, o 
distante. Promover através das atividades recreativas o desenvolvimento fisico, 
emocional, mental e social do aluno. Desenvolver as qualidades fisicas: for a, 
resistencia, equilibrio, agilidades e ritmo, respeitando os limites de cada um. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores. 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mUltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 0 a 65 anos, 	•s 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas corn 
deficiencia. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 
17:15, durante todo o ano, sendo 2 hora aula semanal por turma. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 
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Descricao: AREA EDUCAcAO - Alimentagao: E oferecido ao aluno tanto no 
periodo matutino quanto vespertino, refeicao de acordo corn o estabelecido pela 
nutricionista do Municipio, corn cardapio elaborado de acordo corn a faixa etaria 
dos alunos, nos horarios de intervalo previsto em calendario escolar. 
Objetivo: Fornecer alimentacao adequada a todos os alunos. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 merendeiras 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 0 a 65 anos, de ambos 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas corn 
deficiencia ao mes. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, café da manila das 7:15 as 
7:30, lanche as 9:30 as 9:45 e no periodo da tarde 15:30 as 15:45, durante todo o 
ano 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel - APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCACAO: Projeto Momento Civico - As atividades 
desenvolvidas vao desde a execucao do Hino Nacional, Estadual e Municipal, o 
hasteamento da Bandeira, entre outros que despertem nos estudantes os valores 
de patriotismo. 
Objetivo: Tern como objetivo revigorar e despertar ern todos os participantes da 
acao educativa o Lema: "Sem Deus e sem Patria Nada Somos". Projeto do Poder 
Judiciario da Comarca de Capanema visa o desenvolvimento de condutas e 
posturas de respeito aos simbolos da Patria, direitos e deveres de cidadania. 
Profissionais que executarao a atividade: Toda comunidade escolar. 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento e toda comunidade escolar. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda-feira as 7:30 da manha e as 13:15 da tarde, 
durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel - APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcAO - Projeto Brigada Escolar - ano de 
Abandono do Espaco Escolar e uma acao ordenada de desocupacao do predio 
escolar. 
Objetivo: A protecao humana, mantendo a comunidade escolar segura em 
situacOes de risco, 	realizando treinamentos pautados em normas de 
seguranca, 	buscando fundamentalmente organizar a saida dos mesmos do 
ambiente escolar de maneira ordeira, doutrinando para agir pro ativamente ern 
situacOes que envolvam ameaca de desastres naturais e ocasionais como: 
incendio, vazamento de gas, tempestades, acidentes e algumas situacOes de 
risco como convulsao e desmaios, construindo uma cultura de prevencao a partir 
de vivencia nos ambientes escolares. 
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n 	U .:Profissionais que executarao a atividade: Toda comunidade escolar. 	 r\ n 1 " 

Public() Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mUltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento e Comunidade escolar. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas. 
Dia/Horario/Periodicidade: 03 de abril e 30 de setembro de 2019, quando tocar 
a sirene de alerta, no period° matutino e vespertino. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCACAO — Projeto Praticando Cidadania 
Este projeto enfatiza a construcao de conceitos, valores, atitudes, comportamento 
e aprendizagem, possibilitando ao aluno ampliar sua capacidade de aprender e 
compreender, tendo em vista a aquisicao de conhecimentos, bem como a 
formacao humana. A proposta se da desenvolvendo atitudes de autonomia e 
respeito onde esta inserido em seu meio social. Estudos dos espacos, onde mora, 
escola, comunidade. Corn estes alunos inseridos nas Unidades Ocupacionais — 
Formacao Inicial realizam atividades de alfabetizacao corn a pratica do trabalho, 
Ex. Quantidades; de terra, adubo (humus), areia, calcario, saquinho para as flores 
para plantacao de cada muda. Nocbes basicas na confeccao de estopas corn 
retalhos de tecidos, tamanhos, grande/ pequeno, pouco/ muito, curto/ cumprido, 
embaixo/em cima, cheio/vazio, leve/pesado. Normas e regras, compreensao e 
postura, autocuidado corn maquinas de costuras, tesouras, agulhas, linhas. 
Moeda como valor de compra, pesquisa no comercio da cidade e compra de 
produtos nas lojas de confeccao, perfumaria, e supermercado corn o dinheiro da 
gratificacao do seu trabalho. Os alunos que desenvolvem atividades no programa 
unidades ocupacionais — formacao inicial como confeccao de estopas, producao 
de flores, usufruem dos recursos angariados corn a comercializacao das estopas 
e flores praticando o ato de comprar produtos como roupas, perfumes, calcados, 
material pedagOgico e outros, construindo nocao de atitudes para conduzir sua 
autonomia, sendo urn agente conscientizador no seu grupo social. 
Objetivo: Oportunizar experiencias de realizar a compra de objetos pessoais, 
relacionando custo beneficio; usufruir do dinheiro como resultado de sua 
producao e valorizacao no mundo do trabalho como bem estar fisico mental 
ocupacional; promover seu desenvolvimento integral, visando a formacaa desUa 
personalidade, para melhor convivencia com a familia, escola, comunidade, 
integrando no mundo social e do trabalho, buscando estimular sua autonomia. 
Profissionais que executarao a atividade: 2 professores e 33 alunos. 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mOltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 20 a 68 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 33 pessoas. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 
15:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 
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Descricao: AREA DA EDUCAcA0 — Horta Escolar 
Objetivo: Tem como objetivo principal integrar as diversas fontes e recursos de 
aprendizagem, a motivacao e a realizacao pessoal dos alunos corn a producao e 
colheita das hortalicas produzidas e partilhada na alimentacao dos colegas e da 
pr6pria familia. 0 projeto visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento 
de acOes pedagagicas por permitir praticas em equipe explorando a multiplicidade 
das formas de aprender, valorizando os alimentos naturais, da real possibilidade 
de produzi-los e consumi-los como retorno prazeroso e saudavel. 
Profissionais que executarao a atividade: 04 professores, 33 alunos e 01 
instrutor. 
Public() Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mCiltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 20 a 40 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 33 pessoas 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 
15:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade:100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcAO: Projeto Jardinagem — Fazem parte do 
programa alunos jovens e adultos. 0 projeto permite resultados positivos como 
atividade terapeutica para os alunos corn necessidades especiais da escola 
através da lida corn a terra no envolvimento das sensacoes humanas que 
despertam o bem estar e a autoestima na relacao homem e natureza. 
Objetivo: Tern como objetivo investir na formacao humana enfocando o meio 
ambiente, através de acOes que vao desde a semeadura, transplantes e cultivo 
das mudas de flores e a plantio de canteiros e floreiras, tanto do patio da escola e 
de outros espacos da comunidade. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores, 24 alunos e 01 
instrutor. 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mCiltiplas deficiencias 
transtornos globais do desenvolvimento na faixa etaria de 16 a 45 anos, de amb 
os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 24 pessoas. 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante todo 
o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAcAO: Projeto Producao De HOmus — 0 hirmus é 
urn adubo organic° 100% natural, sem cheiro, produzido através do trabalho das 
minhocas na transformacao da materia organica. E urn poderoso fertilizante para 
que as plantas crescam corn sande e beleza sem contaminar o meio ambiente. 
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E urn projeto voltado igualmente para a realidade local, em que os alunos, 
de pequenos agricultores, puderam desenvolver no ambiente familiar ou na 
comunidade os conhecimentos adquiridos. 
Objetivo: Teve como objetivo a substituicao dos adubos quimicos pelo organic° 
nos projetos Pia das Flores e da Horta, desenvolvendo no ambiente escolar, 
aches de preservacao ambiental. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores, 24 alunos e 01 
instrutor. 
Publico Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, mUltiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 16 a 50 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 24 pessoas 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante todo 
o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

n 1 ' 
_a_ 

Descricao: AREA DA EDUCACAO: Projeto Costura de Estopas e Tapetes — 
Existem no nosso municipio, empresas de confecches de roupas em malha que 
dispensam urn volume de material que pode ser aproveitavel na costura de 
"estopas" usadas em postos de combustiveis, oficinas mecanicas e outros 
estabelecimentos, na higiene dos servicos prestados, como tambem na confeccao 
de tapetes. Visando a utilizacao destes residuos/retalhos de tecidos, a escola 
ofereceu aos alunos que apresentam aptidao para a costura, esta capacitacao 
que pode ser igualmente desenvolvida no ambiente familiar. A costura 
desenvolvida é considerada uma costura simples, direcionada conforme a 
capacidade individual dos alunos. Ela compreende a costura de varios retalhos de 
tecidos dispostos de acordo para confeccionar as estopas ou tapetes. E realizada 
corn maquinas industriais ou domesticas. 
Objetivo: 0 objetivo do projeto é proporcionar a capacitacao profissional na are 
de costura simples, contribuindo corn a gestao produtiva e auto sustentacao das 
familias dos alunos corn necessidades especiais, alem de contribuir para a 
insercao no mercado de trabalho informal. 
Profissionais que executarao a atividade: 03 professores e 48 alunos. 
Public° Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 16 a 65 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 48 pessoas 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 
15:15, durante todo o ano. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

Descricao: AREA DA EDUCAQAO — Projeto Chit de Camomila e outros 
Condimentos — Através de aulas expositivas corn videos, Iivros didaticos, aulas 
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praticas na horta e estufa da escola os alunos das turmas de oficina de produ o 
que fizeram a coleta das ervas separando folhas, talos e flores em seguida passa 
pelo processo de secagem a sombra, remexendo todos os dias ate o ponto para 
empacotamento. Apos a embalagem e rotulagem os alunos corn 
acompanhamento da professora realizam atividade de venda do produto. 
Objetivo: Desenvolver a autonomia e aumento da autoestima dos alunos, 
fortalecendo assim a cultura e a confianga na sua capacidade de aprendizagem e 
de produgao. 
Profissionais que executarao a atividade: 02 professores 22 alunos e 01 
instrutor. 
Public() Alvo: Pessoas corn deficiencia intelectual, multiplas deficiencias e 
transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etaria de 20 a 45 anos, de 
ambos os sexos. 
Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 22 pessoas 
Dia/Horario/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante os 
meses de agosto a dezembro. 
Area de Abrangencia: Municipal, zona urbana e rural. 
Local da Atividade: Escola Valdelirio Michel — APAE de Capanema 
Percentual da gratuidade: 100.0% 

2. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

AREA/PROGRAMA OBJETIVOS / ATIVIDADES CRONOGRAMA 

7. Educacao 

Infantil — 

Modalidade 

Educacao 

Especial 

1.1 	Promover reuniOes corn toda Equipe 

Multiprofissional da Saude e Pedagogica 

para analise e orientagOes a respeito do 

desenvolvimento dos alunos. 

Semestral 

1.2 	Desenvolver 	suas 	capacidades 

motoras, 	afetivas 	e 	de 	relacionamento 

social e da imagem positiva de si, atuando 

de forma cada vez mais independente, corn 

confianga 	ern 	suas 	capacidades 	e 

percepgao de suas limitagOes. 

Periodo Letivoi 

1.3 	Realizar 	triagens 	seguidas 	de 

devolutivas corn o objetivo de identificar e 

registrar as necessidades dos alunos para 

possiveis 	reajustes no trabalho 	realizado 

Periodo Letivo 
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2. Ensino Fundamental 

— Modalidade 

Educacao Especial 

2.1 	Propiciar 	que 	cada 	pessoa 	corn 

necessidades 	educativas 	especiais 

manifeste sua individualidade, corn respeito 

as suas peculiaridades. 

Periodo letivo 

2.2 Promover reuniOes corn toda Equipe 

Multiprofissional e PedagOgica para analise 

e 	orientacoes 	a 	respeito 	do 

desenvolvimento 	dos 	alunos, 	realizando 

triagens seguidas de devolutivas corn o 

objetivo 	de 	identificar 	e 	registrar 	as 

necessidades dos alunos para possiveis 

reajustes no trabaiho 	realizado por toda 

equipe. 

Semestral 

7. Educagao de 

Jovens e 

Adultos — EJA — 

Modalidade 

Educagao 

Especial 

3.1 	Promover reuniOes corn toda Equipe 

Multiprofissional e Pedag6gica. 

Semestral 

3.2 	Analisar 	e 	orientar 	a 	respeito 	do 

desenvolvimento dos alunos. 	Realizando 

triagens 	seguidas 	de 	devolutivas 	para 

identificar e registrar as necessidades dos 

alunos. 

Periodo Letivo 

3.3 	Propiciar 	que 	cada 	pessoa 	corn 

necessidades 	educativas 	especiais 

manifeste sua individualidade, corn respeito 

as suas peculiaridades. 

Periodo Letivo 

3.4 Oportunizar aos alunos a possibilidade 

de exercer a autogestao e a autodefesa, 

estimulando as habilidades de autonomia e 

independencia, 	possibilitando 	urn 

envelhecimento saudavel. 

Diariamente 
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3.5 Realizar os atendimentos individuais ou 

em grupos do setor da sande. 

Periodo Let 	r 

4. Atendimento as 

familias 

5.1 Desenvolver urn trabalho direcionado a 

familia - educando educador, mediando as 

relagOes entre os mesmos valorizando o 

processo ensino aprendizagem. 

Periodo Letivo 

5.2 Promover rodas de familias, buscando 

orientar e conscientizar os familiares 	no 

processo de desenvolvimento humano (o 

envelhecimento). 

Periodo Letivo 

5.3 Visitas domiciliares para conhecer a 

realidade vivida pelos alunos; 

Periodo Letivo 

5.4 Programar acOes voltadas as familias 

corn 	vulnerabilidade 	e 	risco 	social, 

assegurando o acesso a servicos s6cios 

assistenciais 	e 	das 	demais 	politicas 

publicas setoriais. 

Periodo Letivo 

6. Apoio aos 

Ed ucadores 

6.1 0 esforco educativo de toda a escola, 

pois, 	todos 	os 	funcionarios 	sao 

considerados agentes da educacao. 

Period() Letivo 

6.2 Comprometimento da escola tanto na 

teoria quanto na pratica, para atender aos 

anseios da comunidade escolar sobre os 

problemas da educacao, em face de uma 

sociedade/clientela 	heterogenea 	e 

diversificada. 

Periodo Letiv 

6.3 	Participacao 	nas 	CapacitacOes 	de 

Formacao 	Continuada 	ofertada 	pela 

Secretaria 	Municipal 	e 	Estadual 	de 

Educacao. 

Periodo Letivo 
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7. Gestic, do Ambiente 

Fisico, de Materiais 

entre Outros: 

7.1 	Organizacao 	institucional 	da 	escola, 

docentes, equipe tecnica e administrativa. 

Periodo LetiA 	C, 

7.2 	Planejamento do trabalho pedagOgico 

e do setor da sande. 

Periodo Letivo 

7.3 	Cumprimento as leis que 	regem 	a 

Educacao Especial no Estado do Parana. 

Periodo Letivo 

7.4 Conservacao do predio, mantendo-o 

em boas condicties. 

Periodo Letivo 

• 	INDICADORES DE AVALIA00: 

METAS QUANTITATIVAS 

NOmero de usuarios inscritos no servico: 95% das vagas 
preenchidas 

Taxa de frequencia mensal: 75% de frequencia 
mensal 

Numero de usuario em familias cuidadoras e em 
vulnerabilidade 

80% da meta 

Familias corn membros corn deficiencia intelectual e 
multipla 

80% da meta 

METAS QUALITATIVAS: 

• 
RelatOrio anual da entidade atestando o cumprimento das metas qualitativas ja 
relacionadas em tOpico anterior, através do atendimento dos usuarios, resultado 
de cads oficina, alunos que foram encaminhados para o ensino comum, usuarios 
que tiveram avancos no desenvolvimento cultural, educacional, fisico, social, 
familiar e de suas habilidades através dos metodos e recursos utilizados. 

PLANO DE APLICA00 — RELA00 BENS CEDIDOS EM COMODATA 

QUANTIDADE DESCRIcA0 DO ITEM 

01 GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS; CAPACIDADE MINIMA 900 
LITROS 

01 
LAVADORA DE ALTA PRESSAO, APROXIMADAMENTE 1600 
LIBRAS. 

05 
APARELHO DE SOM MINI SYSTEM ENTRADA USB E SD, 
RADIOS AM E FM 

02 AQUECEDOR ELETRICO 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



It . 

FUNDADA EM: 12-05-89 CNPJ 80.883.002/0001-05 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAGAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade PUblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade POblica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacao FENAPT n° 724 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 

01 
BALANVA DIGITAL PORTATIL COM CAPACIDADE DE 	0 
SUPORTAR ATE 180 KG 

03 
CADEIRA GIRATORIA, MODELO SECRETARIA, SEM BRAVOS DE 
ALTURA AJUSTAVEL 

03 
VARAL DE CHAO COM DUAS ABAS LATERAIS — ESTRUTURA 
EM TUBO DE AV° 

01 ARMARIO DE MADEIRA MULTIUSO C/ DUAS PORTAS C/ CHAVE 
04 CADEIRA DE BANHO ADULTO PARA USUARIO ATE 120 KG 

01 
NOTEBOOK 6 NUCLEOS, MINIMO DE MEMORIA RAM 8 GB, 
MINIMO 1 TB DE HD 

01 
PIPOQUEIRA EM ALUMINIO BATIDO COM ALGA, CAPACIDADE 
5,2 LITROS 

01 ROUPEIRO DE AVO E COMPLEMENTO 
01 SANDUICHEIRA E GRILL 
01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS " INVERTER" 

01 
BANHEIRA INFANTIL COM SUPORTE E TROCADOR, 
APROXIMADAMENTE 28 L 

01 
CAIXA ACOSTICA, MINIMO DE 100W; BLUETOOTH; MINIMO 2 
ENTRADAS USB 

01 CENTR1FUGA DE ROUPAS PISO 4,5 KG, MINIMO 1800 RPM 

01 
COLCHAO DE SOLTEIRO DENSIDADE 33, MEDINDO 88CM DE 
LARGURA X 188CM 

01 
FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, 
LIMPEZA AUTOMATICA 

01 FOGAD DOMESTICO PARA PISO 6 BOCAS, COM MESA DE INOX 

01 
FORNO DE CONVECVA0 ELETRICO INOX COM VAPOR 
AQUECIMENTO 

01 
FORNO ELETRICO APROXIMADAMENTE 48 L OPCIONAL GRILL 
E TIMER 

03 
GUILHOTINA CHAPA EM ACO, EXTENSAO DE CORTE 
APROXIMADO DE 360MM 

01 HD EXTERNO 1TB 

02 
MESA EM MADEIRA PARA REUNIAO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 2,0X0,75 METROS 

01 MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 30L 
05 MONITOR LED MINIMO 18,5" 

01 
TELA PROJEVAO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMINIO, TIPO 
AJUSTE TELA ELETRICO 

01 
TV LED DE 60 POLEGADAS EMBUTIDO, RESOLUVA0 DE TELA 
FULL HD 1080P 

03 
COLEVA0 DE HISTORIAS INFANTIS, LIVROS DIDATICOS E 
LIVROS DE ENTRETENDIMENTO 

02 MICROFONE SEM F10, OPCIONAL DUPLO HEADSET E LAPELA 

01 
PROJETOR MULTIMIDIA MINIMO 2200 LUMENS, BIVOLT, 
ENTRADA MINIMAS HDMI 

• 
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04 
CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, CADEIRA COM BRAVO 	1 
DIGITADOR BACK SYSTEM 	 Q 

10 LIXEIRA BASCULANTE, FABRICADA EM ACO INOX 

06 
NOBREAK MICROPROCESSADO DE ONDA SEMISENOIDAL 
700VA, COM 6 TOMADAS 

02 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE 
DE RECARGA RAPIDA 

01 
BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO ACO INOXIDAVEL, 
CAPACIDADE 12 L 

01 
FRITADEIRA ELETRICA • TACHO 7 LITROS; • PRODUCAO MEDIA 
24KG/H 

03 
CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES: LONGARINA; CADEIRA ISO 
— TIPO PARA 04 

01 
CAMERA DIGITAL, MINIMO 20.1 MP; LCD 2.7' ; ZOOM OPTICO 
MINIMO 5X 

01 
ESCADA DUPLA DE ALUMNI° 16 DEGRAUS (2X8) — ESCADA 
DE ABRIR 

01 
MAQUINA DE CORTAR GRAMA, COM RECOLHEDOR MINIMO 
1000W 

01 ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS 
01 FREEZER HORIZONTAL — 546 LITROS, 2 PORTAS 

02 
BRINQUEDOTECA MASTER LODICA PEDAGOGICA COM 34 
ITENS 

01 
CARRO FUNCIONAL, COMPLETO, PARA 0 TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE LIMPEZA 

01 
LAVADORA DE ROUPA AUTOMATICA, LAVA, ENXAGUA, 
CENTRIFUGA 

01 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE LIQUIDIFICADOR 
INDUSTRIAL 

01 SECADORA DE ROUPA TIPO PISO, PARA ATE 15 KG, 

01 
COMPUTADOR COMPLETO, MINIMO 4.2 GHZ, MINIMO 8GB DE 
MEMORIA 

01 
VEICULO 0 KM SEDAN BRANCO TIPO UTILITARIO, 
MOTORIZAcA0 1.4 	 , 

DA VIGENCIA 
A vigencia de cessao dos Equipamentos/Mobiliarios se dara por periodo 
indeterminado, ou seja ate o bem tornar-se inservivel sendo necessario o 
descarte. 

Nelson Juni r Kraemer 
Presidente da Apae de Capanema 
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ESTATUTO DA APAE DE CAPANEMA 

•CAPITULO 1 

Da Denominagao, Sede e Fins 

0 02J  

Art. 1° — A Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema ou, 
abreviadamente, Apae de Capanema, fundada em Assembleia realizada em 12 de maio 
de 1989 nesta cidade de Capanema, passa a regular-se por este Estatuto, pelo 
Regimento Interne e pela legislacao civil em vigor. 

Art. 2° — A Apae de Capanema é uma associacao civil, beneficente, corn atuagao 
nas areas de assistencia social, educacao, sande, prevencao, trabalho, 
profissionalizacao, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa 
e outros, sem fins lucrativos ou de fins nao econornicos, corn duracao indeterminada, 
tendo sede na Rua Tamoios, n° 877, Centro, e foro no municipio de Capanema, Estado 
do Parana. 

Art. 3° — A Apae de Capanema tern por MISSAO promover e articular acoes de 
defesa de direitos e prevencao, orientacOes, prestacao de servicos, apoio a familia, 
direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa corn deficiencia e a construcao 
de uma sociedade justa e solidaria. 

Art. 4° — A Apae de Capanema adota como simbolo a figura da flor margarida, 
corn petalas amarelas, centro laranja, pedunculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, 
ladeada por duas maos em perfil, na cor cinza, desniveladas, uma em posicao de amparo 
e a outra, de orientacao, tendo embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, 
contendo tantas folhas quanto forem os numeros dos estados brasileiros mais o Distrito 
Federal. 

Paragrafo Unico — A utilizacao e a aplicacao do simbolo do movimento apaeano 
devera observar cores, proporgoes, areas de isolamento, tipografia, formatacao das 
assinaturas, em conformidade corn o manual da marca expedido pela Federagao 
Nacional das Apaes. 

Art. 5° — A bandeira da Apae de Capanema, na cor azul, contendo ao centro o 
simbolo do movimento apaeano e o nome da Apae, tera dimens6es na proporcao de 1 de 
altura por 1,5 de largura. 

Paragrafo Onico — A confeccao da bandeira, contemplando a aplicacao da marca 
e das cores, devera estar em conformidade corn o manual da bandeira expedido pela 
Federagao Nacional das Apaes. 

Art. 6° — Os eventos realizados pela Apae poderao utilizar como instrumento 
norteador o Manual Basic() — Cerimonial da Rede Apae, elaborado pela Federacao 
Nacional das Apaes, para organizacao de seus protocolos. 

Art. 7° — 0 dia 11 de dezembro é consagrado como Dia Nacional das Apaes (Lei 
n° 10.242, de 19 de junho de 2001), e devera, obrigatoriamente, ser comemorado corn o 
hasteamento da bandeira da Apae. 
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Art. 8° — Considera-se "Excepcional" ou "Pessoa corn Deficiencia" aquela que 
	0 

impediment° de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interacao corn diversas barreiras,.podem obstruir sua participacao plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de condicOes corn as demais pessoas. 

Art. 9° — Sao os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territorials do 
seu municipio, voltados a promocao de atividades de finalidades de relevancia publica e 
social, ern especial: 

I — promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e mUltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em 
seus ciclos de vida: criancas, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o 
pleno exercicio da cidadania; 

II — prestar servico de habilitacao e reabilitacao ao public° definido no inciso I 
deste artigo, e a promocao de sua integracao a vida comunitaria no campo da assistencia 
social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma 
isolada ou cumulativa as pessoas corn deficiencia, preferencialmente intelectual e 
m0Itipla, e para suas familias; 

III — prestar servicos de educacao especial as pessoas corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e mirltipla; 

IV — oferecer servicos na area da sande, desde a prevencao, visando assegurar 
uma meihor qualidade de vida para as pessoas corn deficiencia, preferencialmente 
intelectual e 

Art. 10 — Para consecucao de seus fins, a Apae se prop6e a: 

I — executar servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais, de 
forma gratuita, permanente e continuada aos usuarios da assistencia social e a quern 
deles necessitar, sem qualquer discriminacao, de forma planejada, diaria e sistematica, 
nao se reptringindo apenas a distribuicao de bens, beneficios e encaminhamentos; 

II — promover campanhas financeiras de ambito municipal e colaborar na 
organizacao de campanhas nacionais, estaduais e regionais, corn o objetivo de arreca ..r of:16 
fundos destinados ao financiamento das awes de atendimento a pessoa corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e mirltipla, bem como a realizacao das finalidades da Apae; 

IV — promover parcerias corn a comunidade e corn instituicOes pirblicas e 
privadas, oportunizando a habilitacao e a colocacao da pessoa corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e mOltipla, no mundo do trabaiho; 

V — participar do intercambio entre as entidades coirmas, as analogas filiadas, as 
associacOes congeneres e as instituicOes oficiais municipais, nacionais e internacionais; 

III — incentivar a participacao da comunidade e das instituicOes pbblicas e privada 
nas acOes e nos programas voltados a prevencao e ao atendimento da pessoa 
deficiencia, preferencialmente intelectual e multipla; 
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VI — manter publicacifies tecnicas especializadas sobre trabalhos e assunt 
relativos a causa e a filosofia do Movimento Apaeano; 

VII — solicitar e receber recursos de orgaos pCiblicos ou privados, e contribuicoes 
de pessoas fisicas; 

VIII — firmar parcerias corn entidades coirmas e analogas, solicitar e receber 
recursos de orgaos pCiblicos e privados, e as contribuicifies de pessoas fisicas e juridicas; 

IX — produzir e vender servicos para manutencao da garantia de qualidade da 
oferta dos servicos prestados; 

X — fiscalizar o uso do nome "Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais", do 
simbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido a Federacao das Apaes do Estado 
ou a Federacao Nacional das Apaes; 

XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para 
os seus assistidos e as suas familias 

XII — desenvolver awes de fortalecimento de vinculos familiares, prevenindo a 
ocorrencia de abrigamentos; 

XIII — apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e multipla, em situacao de risco social ou abandono; 

XIV — garantir a participacao efetiva das pessoas corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e multipla, na gestao das Apaes; 

XV — coordenar e executar, nos limites territorials do seu municipio, os objetivos, 
programas e a politica da Federacao das Apaes do Estado e da Federacao Nacional das 
Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestigio, a credibilidade 
e a unidade organica e filosOfica do Movimento Apaeano; 

XVI — atuar na definicao da politica municipal de atendimento a pessoa corn 
deficiencia, preferencialmente intelectual e mUltipla, em consonancia corn a politica 
adotada pela Federacao das Apaes do Estado e pela Federagao Nacional das Ap- -s, 
coordenando e fiscalizando sua execucao; 

XVII — articular, junto aos poderes publicos municipais e as entidades privad 
politicas que assegurem o pleno exercicio dos direitos da pessoa corn del, 
preferencialmente intelectual e 

XVIII — encarregar-se, em ambito municipal, da divulgacao de informacties sobre 
assuntos referentes a pessoa corn deficiencia, preferencialmente intelectual e multipla, 
incentivando a publicacao de trabalhos e de obras especializadas; 

XIX — compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, 
estaduais e municipais, relativas a pessoa corn deficiencia, preferencialmente intelectual 
e multipla, provocando a acao dos orgaos municipais competentes no sea *do do 
cumprimento e do aperfeicoamento da legislacao; 
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XX — promover e/ou estimular a realizacao de estatisticas, estudos e pesqui 
em relacao a causa da pessoa corn deficiencia, preferencialmente intelectual e m0Itipla, 
propiciando o avanco cientifico e a permanente formacao e capacitacao dos profissionais 
e voluntarios que atuam na Apae; 

XXI — promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevencao da 
deficiencia, de promocao, de protecao, de inclusao, de defesa e de garantia de direitos da 
pessoa corn deficiencia, preferencialmente intelectual e miiltipla, de apoio e orientacao 
sua familia e a comunidade; 

XXII — estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos servicos 
prestados pela Apae, impondo-se a observancia dos mais rigidos padroes de etica e de 
eficiencia, de acordo corn o conceito do Movimento Apaeano; 

XXIII — divulgar a experiencia apaeana em orgaos ptiblicos e privados, pelos 
meios disponiveis; 

XXIV — desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participagao 
efetiva das pessoas corn deficiencia, preferencialmente intelectual e multipla, na gestao 
da Apae; 

XXV — promover e articular servicos e programas de prevencao, educacao, 
assistencia social, esporte, lazer, trabalho, visando a plena inclusao da pessoa corn 
deficiencia, preferencialmente intelectual e mdtipla. 

Art. 11 — A Apae de Capanema integra-se, por filiacao, a Federacao Nacional das 
Apaes, de quem recebe orientacao, assessoramento e permissao para uso de nome, 
simbolo e sigla APAE, a cujo Estatuto adere. 

§ 1° - ApOs a filiacao a Federacao Nacional das Apaes, a Apae, sera 
automaticamente filiada a Federacao do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere. 

§ 2° — A concessao, a utilizacao e a permanencia do direito de uso do nome, 
simbolo e sigla Apae pela filiada estao condicionadas a observancia do Estatuto, das 
Resolucoes, do Regimento Interno e das decisoes dos orgaos diretivos da Federacao 
Nacional das Apaes e da Federacao das Apaes dos Estados. 

§ 3° — A Apae apresentara, anualmente, a Federacao das Apaes do Estado, a 
dia 30 de abril, relatorio sucinto de suas atividades, piano de acties para o ano seguinte 
indicando os pontos positivos e negativos encontrados em sua administracao, 
exercicio. 

Art. 12 — A Apae preservara sua autonomia administrativa, financeira 	ridic 
perante a Federacao das Apaes do Estado, Federacao Nacional das Apaes, 
Administracao PUblica e entidades privadas, nao gerando, em nenhuma hipOtese, direitos 
a vinculos empregaticios entre seus funcionarios, dirigentes, prepostos e/ou contratados, 
competindo a cada uma, particularmente e corn exclusividade, o cumprimento das suas 
respectivas obrigacOes comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes do 
trabalho, previdenciarias, fiscais e tributarias, de conformidade corn a legislacao vigente 
e/ou praticas comerciais, financeiras ou bancarias em vigor. 
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CAPITULD II 

Dos Associados 

Sega° I 

Do Quadro Social 

Art. 13 — A Apae de Capanema é constituida por nunnero ilimitado de associados, 
pessoas fisicas e juridicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que 
consta do contrato social. 

§1° — Sao requisitos para admissao do associado: idoneidade, maioridade, 
capacidade legal, envolvimento corn a causa da pessoa corn deficiencia, compromisso 
corn as awes desenvolvidas pela Apae. 

§2° — Os associados nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigacoes e encargos sociais da Apae. 

Art. 14 — 0 quadro social da Apae a constituido pelas seguintes categorias de 
associados: 

I — contribuintes: pessoas fisicas e juridicas, devidamente cadastradas, que 
contribuem corn a Apae por contribuicao regular, em dinheiro, mediante nnanifestacao de 
vontade em contribuir para a execucao dos objetivos da Apae, firmando termo de adesao 
de associado; sendo que o voto da pessoa juridica sera exercido por apenas 01 (urn) 
socio/diretor representante. 

II — benemeritos: pessoas fisicas ou juridicas que, a juizo do Conselho de 
Administragao ou por proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes servicos ao 
movimento das Apaes; 

III correspondentes: aqueles que prestam colaboracao a Apae, porem residem 
em outros pontos do territorio nacional ou em outro pais; 

IV — honorarios: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado 
relevantes servicos a causa da pessoa corn deficiencia, ou que tenham concorrido de 
maneira apreciavel para o progresso da humanidade no campo da deficiencia; 

V — especiais: pessoas corn deficiencia, maiores de 16 anos, que esteja 
matriculadas nos programas de atendimento da Apae, seus pais e maes ou responsav 
legais, sendo-Ihes assegurado o direito de votar e de serem votados, exigindo- 	ermo 
de adesao; 

VI — fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de 
Fundacao da Apae e assinaram a respectiva ata. 

Art. 15 — Compete a Apae exigir de seus associados o permanente exercicio de 
conduta etica de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano. 
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If 2 S 
Segao H 

Dos Titulos Honorificos 

Art. 16 — A Apae podera conceder, em casos especiais, os titulos honorificos de 
Agraciado Benernerito e Agraciado Honorario. 

I — Sao Agraciados Benemeritos as personalidades, fisicas ou juridicas, que a 
juizo do Conselho de Administragao ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam 
contribuido de maneira apreciavel para o progresso do movimento das Apaes. 

II — Sao Agraciados Honorarios as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que 
a juizo do Conselho de Administragao ou por proposta da Diretoria Executiva, tenham 
prestado relevantes servigos a causa da pessoa corn deficiencia ou tenham concorrido de 
maneira apreciavel para o progresso da humanidade no campo da deficiencia; 

III — A concessao de titulo honorifico sera deliberada em votagao secreta, no 
minimo, por dois tergos da Diretoria Executiva e do Conselho de Administragao da Apae. 

IV — 0 Conselho de Administragao e a Diretoria Executiva indicarao uma 
Comissao composta por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros do 
Conselho de Administragao, para examinar as obras e o "curriculum vitae" dos indicados, 
deliberando por votagao de, no minimo, dois tergos dos seus membros. 

V — A concessao de titulo honorifico nao cria obrigagao para o agraciado em 
relagao a Apae, nem !he assegura os direitos previstos aos associados contribuintes 
definidos neste Estatuto. 

Sega() III 

Dos Direitos dos Associados 

Art. 17 — Sao direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes, 
quites corn suas obrigagoes sociais: 

I — ter o seu filho ou dependente corn deficiencia matriculado na Apae e utilizar-se 
dos servigos por ela prestados; 

II — participar das Assembleias Gerais; 

III — propor candidatos a eleigao de membros do Conselho de Administrag 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Apae; 

IV — participar das reuniOes da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administragao da Apae, usando da palavra, mas sem direito a voto; 

V — apresentar, a Diretoria Executiva, ideias e sugestOes, temas para discussao, 
teses e assuntos de interesse comum; 
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VI — participar de todos os eventos organizados pela Apae, pelo Con Ih  
Regional, pela Federagao das Apaes do Estado e pela Federacao Nacional das Apaes; 

VII — apresentar propostas de alteracao do Estatuto da Apae, submetendo-as 
apreciacao e a aprovacao do Conselho de Administracao da Federagao Nacional das 
Apaes; 

VIII — participar de diferentes comiss6es tecnicas, de estudo e de trabalhos, 
quando convidado e de acordo corn sua disponibilidade; 

IX — requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitacao dirigida 
Diretoria da Apae; 

X — em caso de morte, os direitos do associado nao se transferem a terceiros; 

XI — convocar os Orgaos deliberativos da Apae quando houver requerimento de 
1/5 (urn quinto) dos associados. 

§ 1° — Os associados benemeritos, correspondentes, honorarios e fundadores nao 
poderao votar nem serem votados, exceto se forem tambem associados contribuintes. 

§ 2° — Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é necessario que o 
associado se encontre quite corn suas obrigacOes sociais. 

§ 3° — Os associados contribuintes, quando funcionarios da Apae, corn vinculo 
direto ou indireto, nao poderao votar nem serem votados, nem convocar Assembleia 
Gera! Extraordinaria. 

Sega() IV 

Das Obrigagoes dos Associados 

Art. 18 — Sao obrigacOes dos associados da Apae: 

I — manter padrao de conduta etica de forma a preservar e a aumentar o conceito 
do Movimento Apaeano no municipio; 

II — pagar as contribuicOes enquanto associados contribuintes, e prestar todas a 5  
informacoes solicitadas pelos orgaos diretivos; 

III — aceitar as incumbencias que Ihes forem atribuidas pelos orgaos difetivbs d 
Apae, participando de diferentes comissOes tecnicas, de estudo e de trabaltIciti 

IV — cumprir, acatar e respeitar as disposigOes estatutarias, as resolugOes da 
Diretoria Executiva, o regimento interno, bem como as decis6es dos Orgaos diretivos da 
Apae; 

V — informar, por escrito, aos Orgaos diretivos da Apae, quando identificar 
qualquer suspeita de irregularidade no funcionamento de servicos, para averiguacao e 
providencias; 
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VI — submeter as propostas de alteracao do Estatuto da Apae a apreciacao 
aprovacao do Conselho de Administragao da Federagao Nacional das Apaes. 

Secao V 

Das Penalidades Aplicaveis aos Associados 

Art. 19 — As infragoes ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer 
natureza cometidas pelos Associados acarretarao procedimentos e penalidades 
aplicados pela Diretoria Executiva da Apae, nas modalidades de advertencia, suspensao 
e exclusao. 

I — Advertencia para punir faitas ieves conforme sejam definidas e regulamentadas 
pelo Conselho de Administragao, a qual sera aplicada pelo Presidente da Apae; 

II — Suspensao do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) anos para 
os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal. 

III — Exclusao do quadro social quando as infragoes consistirem em desvio de 
etica do associado como componente do corpo social, dos compromissos, padr6es de 
conduta, filosofia, Estatuto, Regulamento e ResolucOes da Apae, da Federacao das 
Apaes do Estado e da Federacao Nacional das Apaes. 

§ 1° — A exclusao sera deliberada e aplicada pelos membros da Di?etoria 
Executiva, ad referendum do Conselho de Administracao para punir faltas muito graves. 

§ 2° — Fica assegurado previo direito de defesa a todos os associados quando 
Ihes forem imputadas as infragOes previstas neste artigo, cabendo-Ihes, ainda, na 
hipotese de suspensao e exclusao, recurso para a Assembleia Garai, sem efeito 
suspensiyo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificacao. 

§ 3° — A exclusao considerar-se-a definitiva se o associado nao recorrer da 
penalidade, no prazo previsto no § 2° deste artigo. 

Sega° VI 

Do Processo de Apuragao de Irregularidades na Apae 

Art. 20 — Diante de irregularidades na Apae, sera constituida Comissao de 
designada pela Federacao das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da Ap 
seja parte das denancias apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa que tiver, assegurados aos denunciados a ampla defesa e o 
contrad it6rio. 

I — 0 nao atendimento, pelo associado, aos termos da notificagao, sujeita-lo-a aos 
procedimentos de advertencia, suspensao ou exclusao, decretados pela Diretoria 
Executiva da Apae "ad referendum" do Conselho de Administracao. 
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II — A Comissao de Etica compete apurar os fatos noticiados encaminhan o 
relatOrio circunstanciado para a Federagao das Apaes do Estado e/ou para a Diretoria da 
Apae, que expedira parecer conclusivo. 

III — A analise dos relatorios sera feita pela Diretoria Executiva "ad referendum" do 
Conselho de Administragao da Federacao das Apaes do Estado e/ou da Apae que 
expedira parecer recomendando a aplicacao das penalidades previstas no art. 19, a 
intervencao na Apae ou ainda o arquivamento da denUncia. 

IV — Caracterizada a necessidade de Intervencao, caberao aos interventores 
todos os atos de gestao na Apae, incluindo negociacao corn o Poder Public°, acerto de 
dividas, regularizagao da documentagao, continuidade dos atendimentos e dos projetos 
ja existentes, contratacao e dispensa de funcionarios, entre outros. 

V — A Intervencao terminara corn a eleicao da nova Diretoria da Apae, que, 
assumindo o cargo, responsabilizar-se-6 por dar continuidade aos trabaihos iniciados, 
dentro do padrao de etica e unidade do Movimento Apaeano. 

VI — Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federacao das 
Apaes do Estado, no processo de intervencao, nao sejam capazes de superar as 
dificuldades existentes na Apae, cabers a esta mesma Federagao comunicar a 
Federacao Nacional das Apaes para a aplicacao da sancao consistente na cassacao da 
autorizacao do use do nome, sigla e simbolo Apae, corn remessa dos fatos apurados ao 
Ministerio PUblico Estadual e Federal, se for o caso, para as providencias cabiveis, 
dando-se ampla divulgacao no municipio. 

VII — Os procedimentos para aplicacao das penalidades sera° regulamentados no 
Regimento Interno ou por meio de resolucOes baixadas pela Diretoria Executiva da Apae 
"ad referendum" do Conselho de Administracao. 

VIII — 0 recurso de qualquer penalidade aplicada tera efeito somente devolutivo e 
sera dirigido e apreciado pela Assembleia Geral Extraordinaria. 

CAPITULO III 

Da Organizacao, do Funcionamento e da Administragao da Apae 

Sega() I 

Da Organizacao 

Art. 21 — Sao orga'os da Apae, responsaveis por sua administracaa 

I — Assembleia Geral; 

II — Conselho de Administracao; 

III — Conselho Fiscal; 

IV — Diretoria Executiva; 
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V — Autodefensoria; 	 ) 

VI — Conselho Consultivo. 	. 

§ 1° — Os membros dos Conselhos de Administrapao e Fiscal, e os da Diretoria 
Executive deverao ser associados contribuintes da Apae ha, pelo menos, 1 (urn) ano, 
preferencialmente corn experiencia diretiva no Movimento Apaeano, quites corn suas 
obrigapOes junto a tesouraria, ou associados especiais que comprovem matricula e 
frequencia regulares ha, no minimo, 1(um) ano, nos programas de atendimento da Apae. 

§ 2° — 0 exercicio das funpOes de membros dos Orgaos indicados neste artigo nao 
pode ser remunerado por qualquer forma ou titulo, sendo vedada a distribuipao de lucros, 
resultados, dividendos, bonificapOes, participapOes ou parcelas do seu patrimonio sob 
nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou beneficios por qualquer 
forma a diretores, sOcios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes. 

§ 3° — Os cargos do Conselho de Administrapao, do Conselho Fiscal e o da 
Diretoria Executive cleverer) ser ocupados, sempre que possivel, por, no minimo, 30% de 
pais ou responsaveis legalmente constituidos. 

Art. 22 — Dirigentes de empresas terceirizadas, seus c6njuges, descendentes ou 
ascendentes, conviventes e parentes ate o terceiro grau, que mantenham qualquer 
vinculo contratual ou comercial corn a Apae, nao poderao integrar a sua Diretoria 
Executive, o seu Conselho de Administragao nem o seu Conselho Fiscal. 

Secao II 

Da Assembleia Geral 

Art. 23 — A Assembleia Geral, Ordinaria ou Extraordinaria, °ma° soberano da 
Apae, sera constituida pelos associados especiais e contribuintes que a ela 
compareperem, quites corn suas obrigapOes sociais e financeiras. 

§ 1° — Terao direito de voter, nas Assembleias Gerais os associados especiais que 
comprovem a matricula e a frequencia regular ha pelo menos 1 (um) ano nos programas 
de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesao ao 
quadro de associados da Apae ha, no minimo, 1 (urn) ano, e que estejam em dia corn 
suas obrigapoes sociais e financeiras. 

§ 2° — No caso de procurapao, esta devera ter firma reconhecida em ca 
sendo que o outorgante e o outorgado deverao ser associados da Apae. 

§ 3° — Nao se admite mais de uma procurapao por associa o especial ou 
contribuinte. 

§ 4° — A Assembleia Geral sera instalada pelo Presidente da Apae. Na sequencia, 
sera° procedidas as eleicOes do Presidente e do Secreted° da Assembleia para conduzir 
os trabalhos. Havendo mais de urn candidato para os cargos de Presidente e Secreted° 
da Assembleia Geral, sere° constituidas chapas para votagao direta. 
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§ 5 — Em caso de empate para os cargos de Presidente e Secretario da 
Assembleia, considerar-se-6 eleito o associado ha mais tempo no quadro social da Apae. 

§ 6 — Cabera ao Presidente da Assembleia Geral Ordinaria passar a palavra ao 
atual Presidente da Apae, que fara a prestagao de contas do seu mandato, apresentando 
o balanco e o relatorio de atividades, submetendo-os a aprovagao da Assembleia Geral. 

§ 7° — Na sequencia, sera realizada a eleicao por votacao secreta, sendo 
permitida por aclamagao, quando se tratar de chapa 

Art. 24 — A convocacao da Assembleia Geral far-se-a por notificagao aos 
associados, por meio de boletim, e-mail, circular ou outros meios convenientes e por 
publicacao em jornal de circulacao no municipio da Apae, admitindo-se, como alternativa, 
editais afixados no quadro de aviso da Apae e nos principals lugares pirblicos do 
municipio, corn antecedencia de, no minimo, 30 (trinta) dias. 

§ 1° — No edital de convocacao da Assembleia Geral, Ordinaria ou Extraordinaria, 
deverao constar a data, horario, local e a respectiva ordem do dia. 

§ 2° — A Assembleia Geral instalar-se-a, em primeira convocacao, corn a presenca 
da maioria dos associados, e, em segunda convocacao, corn qualquer numero, meia hora 
depois, devendo ambas constarem dos editais de convocacao, nao exigindo a lei quorum 
especial. 

Art. 25 — A Assembleia Geral, Orgao soberano da Apae, compete exclusivamente: 

I — homologar as alteracoes do Estatuto; 

II — decidir sobre fuser), transformacao e extincao da Apae; 

III — eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragao e 
do Conselho Fiscal; 

IV — destituir membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragao e do 
Conselho Fiscal; 

V — aprovar o relatorio de atividades e as contas da Diretoria Executiva; 

VI — verificar a qualificacao dos membros do Conselho Consultivo e proclama-los, 
na forma estabelecida neste Estatuto; 

VII — apreciar recursos contra decisoes da Diretoria. 

Paragrafo Onico — As Assembleias Gerais realizar-se-ão, preferenaa mente, n 
sede da Apae. 

Art. 26 — A Assembleia Geral Ordinaria reunir-se-a de tres em fres anos, no mes 
de novembro, para os fins determinados nos incisos III e VI do artigo 25. 
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§ 4° - As decis6es do Conselho de Administracao sera° tomadas por maioria, 
corn a presenca, no minimo, 2/3 (dois tercos) de seus membros. 

§ 5° - Os membros da Diretoria Executiva poderao assistir as reuniOes 
Conselho de Administracao e delas participar, sem direito a voto. 
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Paragrafo unico - Com excecao do ano de eleicao da Diretoria da Apae, o 
relatOrio de atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no inciso V do art. 25 
serao submetidos a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, especialmente convocada 
para esse fim, ate o dia 31 de maio de cada ano, corn base nos demonstrativos contabeis 
encerrados em 31 de dezembro do ano anterior. 

Art. 27 - A Assembleia Geral Extraordinaria sera convocada pela Diretoria 
Executiva, pelo Conselho de Administracao ou, quando houver requerimento assinado, 
por, no minimo, urn quinto dos associados em dia corn suas obrigacOes sociais 
financeiras, para os fins indicados nos incisos I, II, IV e VII do artigo 25, ou para tratar de 
assunto especial, determinado na sua convocacao. 

Paragrafo Onico - Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, sera 
exigido o voto concorde da maioria simpies dos associados da Apae na Assembleia Geral 
Extraordinaria especialmente convocada para esse fim. 

Secao III 

Do Conselho de Administragao 

Art. 28 - 0 Conselho de Administracao, composto de, no minimo, 05 (cinco) 
membros, sera eleito pela Assembleia Geral Ordinaria, dentre os associados em pleno 
gozo de seus direitos, bem assim quites corn seus deveres associativos previstos neste 
Estatuto. 

§ 1° - 0 mandato dos membros do Conselho de Administracao sera de 3 (tres) 
anos, permitindo-se a reeleicao. 

§ 2° - No caso de ocorrer vaga ou impedimento de algum dos membros do 
Conselho de Administracao, o preenchimento sera feito conforme decisao a ser tomada 
na primeVa reuniao do Conselho de Administracao que se realizar. 

§ 3° - 0 Conselho de Administracao reunir-se-6 ordinariamente de 06 em 06 
meses, obrigatoriamente, ou nos prazos que fixar o Regimento Interno, e, 
extraordinariamente, mediante convocacao da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 
1/3 (urn terco) de seus pr6prios membros. 

§ 6° - As reuni6es do Conselho de Administracao sera° presididas e 
secretariadas pelo Presidente e pelo Diretor Secretario da Apae, respectivamente, 
cabendo ao Presidente o direito ao voto de Minerva. 

Art. 29 - Compete ao Conselho de Administracao: 

n 3 • 
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r'._., 0 3 J 
II - emitir parecer, para encaminhamento a Assembleia Geral, sobre as conqls da 

Diretoria Executiva, previamente examinadas pelo Conselho Fiscal; 

III — aprovar o Plano Anual de Atividades da Apae, o seu orcamento e as 
propostas de despesas extraordinarias; 

IV — examinar o relatorio de atividades da Diretoria Executiva e a situagao 
financeira da Apae, em cada exercicio; 

V — responder as consultas feitas pela Diretoria Executiva; 

VI — deliberar, em conjunto corn a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos 
neste Estatuto e no Regimento Interno; 

VII — examinar e deliberar sobre a politica de atendimento a pessoa corn 
deficiencia intelectual ou milltipla no ambito da Apae; 

VIII — referendar ou nao, bem como rever, quando for o caso, penalidades 
aplicadas pela Diretoria Executiva; 

IX — aprovar ou nao o nome do Procurador Juridic° e do Procurador Adjunto, 
indicados pela Diretoria Executiva; 

X — preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administracad e no 
Conselho Fiscal; 

XI — referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela 
mesma, permanecendo os que desta forma forem investidos no exercicio do cargo pelo 
restante do mandato dos substituidos; 

X(I — escolher, por meio de voto secreto, urn nome dentre aqueles apresentados 
pela Diretoria Executiva como candidato a Presidencia da Apae, permitindo-se ao mesmo 
indicar toda a nominata para o Conselho de Administracao, o Conselho Fiscal e a 
Diretoria Executiva; 

XIII — assumir a Presidencia da Apae, no caso de reniincia ou destituicao da 
Diretoria Executiva, por indicacao de tits de seus membros, convocando Assembleia 
Geral Extraordinaria para eleicao da Diretoria Executiva no prazo maxim° de 
(sessenta) dias; 

XIV — aprovar a alienacao ou aquisicao de bens imOveis; 

XV — aquisicao e alienacao de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, somente 
sera permitida se aprovada por decisao de, no minimo, dois tercos de seus membros; 

XVI — aprovar por, no minimo, dois tergos dos votos dos seus membros, a obtengao 
de financiamento referido no inciso VII do artigo 35; 

I — aprovar o Regimento Interno da Apae; 
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XVII — Estabelecer o valor minim° da contribuicao para os associad 
contribuintes, anualmente, na primeira reuniao; 

XVIII — Aprovar o regulamento de compras, alienagOes e contratagOes de 
bens, obras e servigos que devera ser utilizado de maneira obrigatOria na forma 
do quanto dispuser. 

Seca() IV 

Do Conselho Fiscal 

Art. 30 — 0 Conselho Fiscal sera composto de 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres) 
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinaria, dentre associados em pleno gozo de 
seus direitos, preferencialmente corn experiencia administrative, contabil e fiscal. 

§ 1° — 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal sera de 3 (tres) anos, 
permitindo-se a reeleicao. 

§ 2° — Em caso de vacancia, o mandato sera assumido pelo respective suplente, 
ate seu termino. 

Art. 31 — Compete ao Conselho Fiscal: 

I — reunir-se no minimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as 
contas da Diretoria Executiva da Apae, deliberando corn a presence de seus membros 
titulares, convocando-se seus suplentes, tantos quantos necessaries, no caso de 
ausencia, renOncia ou impedimento; 

It — examinar os livros de escrituragao da entidade; 

III — examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro, 
opinando'a respeito; 

IV — apresentar relatorios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

V — opinar sobre aquisieao e alienaeao de bens; 

VI — promover gestOes para o correto funcionamento fiscal da instituicao; 

VII — fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relatorios da situagao fiscal e 
sugestoes, quando necessario, para prevenir e corrigir problemas posteriores. 

VIII — opinar sobre os relatorios de desempenho financeiro e contabil e sabre as 
operaelies patrimoniais realizadas. 

Paragrafo Cinico - 0 Conselho Fiscal podera utilizar-se do assessoramento de urn 
Auditor, de urn Contador ou de urn Tecnico em Contabilidade, se assim necessitar.  
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Secao V 

Da Diretoria Executive 

Art. 32 - A Diretoria Executiva da Apae sera composta de, no minimo: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III - 1° e 2° Diretores Secretarios; 

IV - 1° e 2° Diretores Financeiros; 

V - Diretor de Patrimonio; 

VI - Diretor Social. 

§ 1° - A Diretoria Executiva sera eleita em Assembleia Geral Ordinaria, a cada 3 
(tres) anos, convocada especialmente para este fim. 

§ 2° - 0 mandato dos membros da Diretoria Executiva sera de 3 (tits) anos, 
permitindo-se uma reeleicao consecutiva. 

§ 3° - Ao Presidente a permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleicao 
consecutiva, podendo ocupar, porem, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de 
Vice-Presidente e os de Diretores Financeiros. 

Art. 33 - A Diretoria Executiva reunir-se-a, no minimo, de 02 em 02 meses, sendo 
necessaria a presenca de, pelo menos, cinco de seus membros, para as deliberacties. 

§ ,1° - As deliberagOes da Diretoria sera() tomadas por maioria simples de votos 
dos membros presentes. 

§ 2° - 0 Presidente tera, alem do seu, o voto de Minerva nos casos de empate. 

§3° - Perdera o mandato qualquer dos membros da Diretoria Executiva, aquele 
que, sem justo motivo, deixar de comparecer a tres reuniOes consecutivas da Diretoria, 
ou a seis, alternadamente. 

Sega() VI 

Das Atribuicoes da Diretoria Executive 

Art. 34 - Compete a Diretoria Executiva: 

- promover e fomentar a realizagao dos fins da Apae; 
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II — elaborar o Regimento Interno da Apae e submete-lo a aprovacao do Conse 
de Administracao; 

III — lavrar em ata a aprovacao e a admissao de novos associados; 

IV — lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovacao, nao 
cabendo negativa da solicitacao; 

V — elaborar e submeter ao Conselho de Administragao, em ate 60 dias do inicio 
do exercicio, o piano anual/plurianual de atividades da Apae, o seu orcamento e as 
propostas de despesas extraordinarias; 

VI — submeter suas contas an exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as 
posteriormente ao Conselho de Administracao para parecer, remetendo-as, a seguir, 
Assembleia Geral para aprovacao; 

VII — submeter ao Conselho de Administracao o relatOrio de suas atividades e a 
situacao financeira da Apae, em cada exercicio; 

VIII — constituir comissdes especiais encarregadas da execucao dos fins da Apae, 
supervisionando sua atuacao; 

IX — criar os cargos necessarios aos servicos tecnicos e administrativos. 

X — promover campanhas de levantamento de fundos, aprovadas pelo Conselho 
de Administragao; 

XI — convocar a Assembleia Geral e as reunioes do Conselho de Administracao; 

XII — pagar as contribuicties a Federacao Nacional das Apaes; 

XIII — respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federacao das 
Apaes do Estado e o Estatuto da Federagao Nacional das Apaes; 

XIV — promover a participacao da Apae em Olimpiadas, Festivais, Congressos e 
em outros eventos; 

XV — adquirir ou alienar bens mOveis e imOveis, apos aprovacao do Conselho de 
Administracao, nos casos que couber; 

XVI — receber e fazer doacoes ad referedum do Conselho de Administracao. 

XVII — indicar ao Conselho de Administracao o nome das pessoas que poss 
ser aprovadas para exercerem o cargo de Procurador Juridico e Procurador Adjun e, 

XVIII — estabelecer o valor da contribuicao para os associados contribuintes; 

XIX — dar conhecimento ao Conselho de Administragao, na primeira reuniao 
deste, das penalidadas aplicadas aos seus associados; 
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r (-03i XX - convidar os membros do Conselho Consultivo para participar dos event 
realizados pela Apae; 

XXI — apresentar ao Conselho de Administragao, corn ate 60 (sessenta) dias de 
antecedencia da data de realizagao da Assembleia Geral Ordinaria, os nomes dos 
candidatos a Presidencia da Apae, garantindo-se ao candidato a Presidente escoihido a 
indicageo dos nomes para concorrerem na Assembleia Geral Ordinaria aos demais 
cargos da Diretoria Executive, do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal; 

XXII — indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na 
Diretoria Executive, no curso do mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho de 
Administragao. 

§ 1°. Nao cabers a indicagao de nomes para preenchimento das vagas na Diretoria 
Executive, simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores 
Financeiros e Diretores Secretarios, devendo, nesse caso, ser convocada Assembleia 
Geral para eleigao dos membros que ocuparao tais cargos na Diretoria Executive. 

§ 2 °. As contas mencionadas no inciso VI e VII deverao: 

a) observer os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 
contabilidade; 

b) ser publicadas na pagina da internet a cada encerramento de exercicio fiscal 
juntamente corn o relatorio de atividades e demonstracaes financeiras da entidade, 
incluidas as certidOes negatives de debitos corn a Previdencia Social e corn o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, colocando-os a disposigao para exame de 
qualquer cidadao, sem prejuizo das publicagOes em diario oficial quando forem exigidas. 

§ 3°. Para fins do que disp6e o paragrafo anterior, na impossibilidade de disponibilizagao 
na pagina eletronica, cada encerramento de exercicio fiscal juntamente corn o relatOrio de 
atividades e demonstragOes financeiras da entidade, incluidas as certidoes negativas de 
debitos corn a Previdencia Social e corn o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS deverao ser publicadas obrigatoriamente em diario oficial do Estado ou do 
Municipio ou em jornal de grande circulagao no Estado para exame de qualquer cidadao, 
sem prejuizo das publicagoes em diario oficial quando forem exigidas. 

Sega° VII 

Das Atribuicoes dos Membros da Diretoria Executiva 

Art. 35 — Compete ao Presidente: 

I — assegurar o pleno funcionamento dos servigos da Apae nos seus aspectos 
legais, administrativos, tecnicos e pedag6gicos, corn o apoio do Conselho de 
Administracao; 

II — convocar a Assembleia Geral, as reuniOes do Conselho de Administragao, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executive; 
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III — representar a Apae, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, peran 
entidades de direito public° e privado; 

IV — representar a Apae judicialmente, cabendo-Ihe impetrar Mandado de 
Seguranga coletivo e outras acoes judiciais, em defesa dos interesses da associacao; 

V — apresentar ao Conselho de Administracao o relatorio anual da Diretoria sobre 
as atividades da Apae, ao fim de cada ano e ao termino do mandato, a Assembleia Geral; 

VI — dirigir a Apae, ressalvada a competencia do Conselho de Administragao, 
atendendo a perfeita consecucao de seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas 
atribuicties; 

VII — assinar cheques, contratos de emprestimo bancario, ordens de pagamento e 
transferencias bancarias conjuntamente corn o 1° Diretor Financeiro ou corn o seu 
substituto estatutario, no exercicio do cargo, para pagamento das obrigagOes financeiras 
da entidade; 

VIII — instalar, prover e supervisionar assessorias e coordenadorias que julgar 
necessarias, constituindo urn colegiado corn concepcoes, diretrizes e acoes unificadas; 

IX — zelar pelo conhecimento, utilizacao e aplicacao dos Estatutos, Regimentos e 
Regularnentos em vigencia, pelos Diretores, funcionarios, tecnicos e voluntarios; 

X — ratificar de modo expresso, a Federacao das Apaes do Estado e a Federacao 
Nacional das Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos 
Estatutos; 

XI — cumprir e fazer cumprir as prescrictles deste Estatuto, bem como as diretrizes 
estabelecidas no Regimento Interno da Apae. 

XII — submeter previamente os contratos, convOnios, termos de parceria e nninutas 
para o Parecer do procurador juridic°. 

§ 1° — 0 Presidente sera substituido, em suas faltas, licencas e impedimentos, 
pelo Vice-Presidente. 

§ 2° — Para fins de obtencao de financiamento referido no inciso VII deste artigo, 
sera° exigidas as aprovacoes da Diretoria Executiva e do Conselho de Administracao 
por, no minimo, dois tercos dos votos. 

Art. 36 — Compete ao Vice-Presidente: 

I — substituir o presidente em suas faltas, licengas e impedimentos; 

II — exercer funceies e atribuicOes supletivas que Ihe forem confiadas. 

Paragrafo unico — Em caso de renancia, destituicao ou morte do Presidente, 0 
Vice-Presidente assumira a Presidencia ate o fim do mandato, valendo pare todos os 
efeitos, independente do tempo do exercicio como o cumprimento de urn mandato. 
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IV - promover e dirigir a arrecadacao da receita social, deposits-la e aplica-la de 
acordo corn decisao da Diretoria Executive; 

V - fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisao da 
Diretoria Executive; 

APAE -Asseciagie de Pais e Amigos des lixcepcionals de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade PUblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei ° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade PUblica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiagao F I PAES n° 724 

Art. 37 - Compete ao 1° Diretor Secreterio: 
	 1)A L., -1 

I - secretariar as Assembleias. Gerais, as reuniOes da Diretoria Executive e as do 
Conselho de Administracao, redigindo suas etas em livro proprio; 

II - superintender o funcionamento de todos os servipos de secretaria e divulger 
as noticias das atividades da Apae; 

III - exercer atribuicoes supletivas que [he forem confiadas; 

IV - entregar aos membros da Diretoria Executive, na primeira reuniao do 
mandato, cOpia do Estatuto da Apae; 

V - disponibilizar aos associados, na Secretaria, o acesso e a leitura do Estatuto 
da Apae; 

VI - exercer a presidencia da Apae no caso de impedimento temporario, nao 
superior a 06 meses, do Presidente e do Vice-Presidente. 

Art. 38 - Compete ao 2° Diretor Secretario: 

I - substituir o 1° Diretor Secreted° em suas faltas, licences e impedimentos; 

II - assumir o mandato, em caso de vacancia, ate o seu termino; 

III - exercer atribuicOes supletivas que the forem confiadas. 

Art. 39 - Compete ao 1° Diretor Financeiro: 

I - etaborar a previsao orcamentaria, semestralmente, e submete-la a aprovacao 
da Diretoria Executive; 

II - conserver sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao 
departamento financeiro; 

III - assinar cheques, contratos de emprestimo bancario e/ou ordens de 
pagamento conjuntamente corn o Presidente ou corn seu substituto estatutario, para 
pagamento das obrigacoes financeiras da Apae; 

VI — manter em dia a escrituracao da receita e da despesa da Apae, e contabiliza-
la sob a responsabilidade de urn contador habilitado: 
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VII - apresentar a Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatOrio an 
sobre a situagao financeira e a prestagao de contas, que deverao ser encaminhados ao 
Conselho Fiscal para exame e parecer, fornecendo a esses Orgaos as informacOes 
complementares que lhe forem solicitadas. 

VIII - 0 Diretor Financeiro podera utilizar-se do assessoramento de urn Contador 
ou de urn Tecnico em Contabilidade, de urn funcionario da Apae ou de urn prestador de 
servicos para o exercicio dessas atribuicOes. 

Art. 40 - Compete ao 2° Diretor Financeiro: 

I - substituir o 1° Diretor Financeiro em suas faltas, licencas e impedimentos; 

II - assumir o mandato, em caso de vacancia, ate o seu termino; 

III - exercer as atribuicoes supletivas que [he forem confiadas. 

Art. 41 - Compete ao Diretor de PatrimOnio: 

I - supervisionar, zelar e inventariar o patrim6nio da Apae; 

II - ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da Apae; 

Ill - providenciar a escrituracao do material permanente da Apae, mantendo essa 
documentacao em ordem e em dia. 

Paragrafo anico - 0 Diretor de Patrim6nio podera contar corn o apoio de 
profissional especializado. 

Art. 42 - Compete ao Diretor Social, de acordo corn a orientagao da Diretoria 
Executiva: 

I -,organizar as atividades sociais; 

II - elaborar o programa de solenidades; 

III - realizar eventos sociais corn a finalidade de promover a instituicao; 

IV - promover eventos corn a finalidade de arrecadar fundos, apOs a aprovacao 
da Diretoria Executiva. 

Sega° VIII 

Da Autogestao e da Autodefensoria 

Art. 43 - 0 Programa Nacional de autogestao e autodefensoria tern como 
finalidade contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa corn deficiencia 
intelectual e multipla frente a sua realidade, ampliando sua possibilidade de atuar 
influenciando o cotidiano de sua familia, da comunidade e da sociedade em geral. 
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f) A 
Paragrafo Onico - 0 Programa Nacional de autogestao e autodefensor 

espaco institucional para a insercao dos autodefensores na estrutura do movimento, 
assegurando a participacao efetiva da pessoa corn deficiencia, preferencialmente 
intelectual e multipla, nas Apaes, Federacao das Apaes dos Estados e Federacao 
Nacional das Apaes. 

Art. 44 - Os autodefensores sera° eleitos nos foruns de autodefensores em 
Assembleia Geral Ordinaria, a cada 3 (tres) anos, convocada especialmente para este 
fim, permitindo-se uma reeleicao consecutive. 

§ 1° - A autodefensoria sera composta de 4 (quatro) membros, sendo dois 
efetivos, urn do sexo masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, urn do sexo 
masculino e outro do sexo feminino. 

§ 2° - Poderao ser eleitos autodefensores as pessoas corn deficiencia intelectual 
e mOltipla que estejam matriculadas e que sejam frequentes nos programas de 
atendimento da Apae. 

Art. 45 - Compete aos autodefensores: 

I - defender os interesses da pessoa corn deficiencia intelectual e multiple, 
sugerindo acOes que aperfeicoem o seu atendimento e a sua participacao em todos os 
segmentos da sociedade; 

II - participar das reunioes da Diretoria Executive e do Conselho de 
Administracao, opinando e votando sobre assuntos de interesse da pessoa corn 
deficiencia intelectual e/ou multiple; 

III - participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento Apaeano; 

IV - voter e ser votado para os cargos da autodefensoria. 

Sega° IX 

Do Conselho Consultivo 

Art. 46 - 0 Conselho Consultivo sera constituldo pelos ex-Presidentes da Apae. 

§ 1° - Somente poderao integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que 
tenham concluido o mandato sem interrupcao motivada por: renOncia, destituicao, 
afastamento por denOncia. 

§ 2° - Ocorrendo a eleicao de membro do Conselho Consultivo para compor 
qualquer Orgeo da Apae, a vaga do ex-Presidente no Conselho Consultivo sera mantida 
exceto para o cargo de Presidente da Apae. 

Art. 47 - A Assembleia Geral verificara se o ex-Presidente preenche os requisitos, 
e proclamara a investidura do Conselheiro Consultivo no exercicio da funcao. 
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Art. 54 - Compete ao Procurador Juridico: 

I - atuar na defesa dos direitos das pessoas corn deficiencia, preferencialmente 
intelectual e multiple; 
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Art. 48 - As decisoes do Conselho Consultivo sao meramente opinativas, n 
tendo force executiva sena() quando acoihidas pelo Conselho de Administracao. 

Art. 49 - Compete ao Conselho Consultivo: 

I - atuar como Orgao moderador na solugao de eventuais conflitos que venham a 
ocorrer no Movimento Apaeano no municipio; 

II - esciarecer, quando solicitado e for possivel, fatos e praticas controvertidos ou 
obscuros da historia do Movimento Apaeano, corn o fim de dar suporte a filosofia do 
mesmo; 

III - zelar pela unidade organica, filosofica e programatica do Movimento 
Apaeano; 

IV - participar, mediante convite, dos eventos realizados pela Apae. 

CAPITULO IV 

Da Procuradoria Juridica 

Art. 50 - A Procuradoria Juridica, &gar) de assessoramento superior, so podera 
ser exercida por pessoa de reconhecida idoneidade e saber juridico, inscrita na Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Art. 51 - 0 Procurador Juridico e o Procurador Adjunto serao investidos nos 
respectivos cargos ou deles destituidos por indicacao do Presidente da Apae, apps 
aprovacao do Conselho de Administracao. 

Paragrafo Onico - 0 Procurador Adjunto tern a atribuicao de substituir o 
Procurador Juridico nas faltas, licencas ou impedimentos deste. 

Art. 52 - 0 Procurador Juridico tera assento a mesa nas reuniOes da Diretoria 
Executive e do Conselho de Administracao, e opinara sobre a juridicidade e a 
legitimidade de qualquer materia discutida, exceto se na mesma concorrer interesse 
pessoal. 

Art. 53 - Nao constitui falta funcional a manifestagao contraria do Procurador 
Juridico sobre materia de sua competencia. 

II - defender os interesses da Apae, em juizo ou fora dele, mediante expresso 
mandato do Presidente ou de seu substituto legal; 

III - elaborar, examinar e visar minutas de contratos e convenios; 
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Paragrafo Onico - No caso de dissolucao ou extincao, mudanca de finalidade ou 
cessacao de suas atividades, o eventual patrimanio liquido remanescente sera destinado 
a uma entidade congenere, ou a uma entidade pUblica corn sede e atividade no Pais 
preferencialmente corn o mesmo objetivo estatutario e que atenda os requisitos da Lei 
13019/14. 

CAPITULO 1/1 

Das Eleigoes 

Art. 57 - De tres em tres anos, serao eleitos pela Assembleia Geral Ordinaria os 
membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal. 

§ 1° - A eleicao sera realizada por votacao secreta, sendo permitida por 
aclamagao, quando se tratar de chapa Unica. 

§ 2° - Em caso de empate, considerar-se-6 eleita a chapa cujo candidato a 
presidente seja associado, ininterruptamente, ha mais tempo no quadro social da Apae. 

Art. 58 - A eleicao da Diretoria Executive, do Conselho de Administracao e do 
Conselho Fiscal sera precedida de edital de convocacao, publicado no minimo 30 (trinta) 
dias antes da Assembleia Geral Ordinaria. 

I - A inscricao de cada uma das chapas candidatas devera ocorrer na Secretaria 
da Apae ate 20 dias antes da data da eleicao a ser realizada, dentre as chapas 
devidamente inscritas e homologadas pela comissao eleitoral. 

II - Somente poderao integrar as chapas os associados especiais que comprovem 
a matricula e a frequencia regular ha pelo menos 1 (urn) ano nos programas de 
atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem 
associados da Apae ha, no minimo, 1 (urn) ano, estarem quites corn suas obrigacOes 
sociais e, financeiras, e terem, preferencialmente, experiencia diretiva no Movimento 
Apaeano. 

III - Sao inelegiveis simultanea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de 
Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da Apae: 
c6njuge, companheiro, parentes consanguineos ou afins ate o 3° grau, funcionarios corn 
vinculo direto ou indireto. 

IV - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros deverao 
apresentar, no ato da inscricao da chapa, copias autenticadas ou originals dos seguint 
documentos: 

a) carteira de identidade; 
b) certidao de regularidade do CPF; 	 __- 
c) declaracao de imposto de renda atual ou declaragao de prOprio punho dos bens 

moveis e imoveis de sua propriedade; 
d) certidoes negatives civeis, criminals e eleitorais de ambito Municipal, Estadual e 

Federal; 
e) fiche de filiacao de associado da Apae; 
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IV - emitir parecer sobre materia de interesse geral da Apae, pronunciando s-aO 	- 

final de cada assunto, nas reunioes de Diretoria, sobre a legalidade das proposigOes e a 
observancia deste Estatuto e do Regimento Interno; 

V - representar juridicamente a entidade junto a reparticoes publicas e privadas; 

VI - pesquisar, compilar e sugerir legislacao pertinente a pessoa corn deficiencia, 
preferencialmente intelectual e mUltipla; 

VII - manter intercambio juridico e dar interpretacao final sobre materia 
controvertida; 

VIII - dirigir os servicos da Procuradoria da Apae. 

CAPITULO V 

Das Receitas, do Patrimonio e da Prestacoes de Contas 

Art. 55 - As receitas da Apae, necessarias a sua manutencao, serao constituidas 
por: 

I - contribuicoes de associados e de terceiros; 

II - legados; 

III - produce() e venda de servicos; 

IV - subvencoes e auxilios que venha a receber do Poder Publico; 

V - doagoes de qualquer natureza; 

VI - quaisquer proventos e auxilios recebidos; 

VII - produto liquido de promocoes de beneficencia; 

VIII - rendas de emprego de capital ou patrimOnio que possua ou venha a possuir; 

IX - auxilio ou recursos provenientes de convenio de entidades ptiblicas e 
privadas. 

Paragrafo Onico As rendas, recursos e eventual resultado operacional sera° 
aplicados integralmente na manutencao e no desenvolvimento dos objetivos 
institucionais, no territorio nacional. 

Art. 56 - 0 patrimonio da Apae sera constituido de bens mOveis, imOveis, veiculos 
e direitos, que possui e vier a adquirir. 
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declaragao sob as penas da lei de nao ser inelegivel, nos termos do inci 
	• 

r1 A 

deste artigo; 
comprovante de residencia das candidatos no municipio sede da Apae; 
termo de compromisso. 

V - E vedada a acumulagao de cargos por membro do Conselho de 
Administragao, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Apae. 

VI - E vedada a participagao de funcionarios da Apae na Diretoria Executiva, no 
Conselho de Administragao e no Conselho Fiscal, corn vinculo empregaticio direto ou 
indireto. 

Art 59 - 0 registro de chapas e os demais trabaihos da eleigao sera° examinados 
e conduzidos pela Comissao Eleitoral instituida pela Apae por meio de Resolugao e 
regulados pelo Regimento Interno da mesma. 

Art. 60 - A eleigao sera realizada, de tres ern tits anos, no mos de novembro, e a 
posse dos membros eleitos ocorrera no 1° dia OM do mos de janeiro do ano seguinte. 

Paragrafo Unico - Ern carater excepcional, se os membros eleitos nao puderem 
tomar posse no primeiro dia Otil do mos de janeiro do ano seguinte a Assembleia de 
Eleigao, o mandato da atual Diretoria podera ser prorrogado ate a posse dos eleitos. 

CAPITULO VII 

Disposigoes Gerais 

Art. 61 - Toda alteragao do presente Estatuto dependera de previa aprovagao da 
proposta pela Federagao Nacional das Apaes, devendo ser homologada pela Assembleia 
Geral Extraordinaria da Apae, convocada corn, pelo menos, 30 (trinta) dias de 
antecedencia, na forma do artigo 24. 

Art. 62 - A extingao da Apae ou a alteragao do nome somente poderao ser feitas 
se determinadas e aprovadas por deliberagao em Assembleia Extraordinaria, instalada 
corn a presenga de, no minimo, dois tergos dos associados em dia corn as obrigagoes 
sociais, cabendo a Apae remeter cOpia da ata para a Federagao das Apaes do Estado. 

§1° - Para fusao e transformagao da Apae, devera ser observado o que determina 
a legislagao especifica em vigor. 

§2° - E vedada a extingao da Apae, sua fusao ou transformagao, quando houver 
denOncia de irregularidade protocolada na Federagao do Estado e/ou na Federagao 
Nacional das Apaes. 

Art. 63 - A Diretoria Executiva, o Conselho de Administracao e o Conselho Fiscal 
das Apaes cujas Assembleias de Eleigao tenham ocorrido em mos diverso do 
estabelecido neste estatuto deverao tomar as providencias cabiveis para ajustar o 
periodo de mandato da Diretoria, reduzindo-o ou prorrogando-o, devendo ser observado 
o menor periodo possivel para adequagao do mandato. 

0 

9) 
h) 
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Art. 64 — Os casos omissos no presente Estatuto serao decididos pela re 	

•-..c 

conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administracao, corn forca estatutaria o 
que nao colidir corn este Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o Codigo Civil. 

Art. 65 — A partir do encaminhamento pela Federacao Nacional das Apaes do 
presente Estatuto para as Apaes, estas terao o prazo de ate 120 (cento e vinte) dias para 
homologacao do mesmo pelas respectivas Assembleias Gerais Extraordinarias. 

Art. 66 — 0 presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovacao pela 
Assembleia Geral Extraordinaria e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva 
providenciar a sua divulgacao. 
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ATA N° 005/2016 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ELEIcA0 D 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAPAO E CONSELV f-,;  0 .1 
FISCAL DA APAE DE CAPANEMA. 

FUNDADA EM: 12-05-89 

APAE - Assodack de Pals a Audios des Excepdouls 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL - MODALIDADE 

.) 

Aos oito dias do mes de novembro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na 
sede da Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, situada 
na Rua Tamoios, n° 877, neste Municipio de Capanema, Estado do Parana, corn 
a presenga dos associados especiais e contribuintes, conforme assinaturas, de 
acordo corn Edital de Convocagao publicado no jornal "0 Trombeta", e afixado em 
lugares plablicos, nos dias seis de outubro. A Assembleia Geral Ordinaria foi 
instalada pelo atual Presidente da Apae, sendo eleitos para condugao da 
Assembleia Geral Ordinaria a Presidente e a Secretario, respectivamente Many 
G. Gongalves Antunes e Marlene B. B. Markus, sendo convocado o Presidente da 
Apae de Capanema Sr. Nelson Junior Kraemer para a apresentagao do relatorio 
de atividades e das contas da Diretoria Executiva referente a gestao 2014/2016. 
Apos a apresentagao do relatorio de atividades e das contas da gestao, foi feita a 
leitura do Parecer do Conselho Fiscal, sendo os mesmos aprovados por 
unanimidade pela Assembleia Geral Ordinaria. Passando ao seguinte item do 
edital de convocagao foi realizada a Eleigao da Diretoria Executiva, do Conselho 
de Administragao e Conselho Fiscal para o exercicio do mandato no periodo de 
01/01/2017 a 31/12J2019. 	Considerando a inscricao de chapa (mica, foi a 
mesma eleita por aclamagao, ficando constituida dos seguintes membros: Sr. 
Nelson Junior Kraemer, brasileiro, casado, residente na Avenida Rio Grande do 
Sul, n° 1523;  CPF no 971.410.629-04; Vice-Presidente: Sr. José Carlos Balzan, 
brasileiro, separado, residente na Travessa Pedro Ross, n° 185, CPF n° 
524.371.679-00; 1° Diretor Secretario: Marcos Antonio de Si, brasileiro, 
separado, residente e domiciliado na Rua Aimores, s/n, CPF n° 555.165.139-87; 
2° Diretor Secretario: Sra. Loreni Bonato Schenatto, brasileira, casada, 
residente na Rua Maranhao, n° 331, CPF n° 752.926.029-49; 1° Diretor 
Financeiro: Sr. Nadir Saggin, brasileiro, casado, residente na Rua Pernambuco, 
n° 135, CPF n° 060.246.619-91; 2° Diretor Financeiro: Jane Maria Chiamolera 
Graebin, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Pernambuco, n°1375, 
CPF n° 554.079.359-53; Diretor de Patrimonio: Sr. Elcir Trevisan, brasil 
casado, residente e domiciliado na Avenida Independencia n°1938, CPF 
n°431.632.469-15; Diretor Social: Sr. Nilo Carlos Saggin, brasileiro, casado, 
CPF n° 380.390.600-87, residente na Rua Alagoas, s/n°; Conselho de 
Administragao: Mauri Knebel, Jose Paulo Goettems, Anna Eleni Lucatelli, Deonira 
da Maia Schlosser, Nimesio Alsidio Erthal, Alvair Luiz Cordasso, Cerlei Tecchio 
Dreher, Dirceu Mansueto Roso e Conselho Fiscal: Efetivos:, Nair Ida Greber, 
Altair Palm e Edimedes Anacleto de Moura. Suplentes: Jornei Schlosser, Lucenia 
Clementina Streit e Mauro Magalhaes Vidal. A Diretoria da Apae de Capanema, 
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eleita por aclamageo na Assembleia Geral Ordinaria toma posse no 1° (primeirip r‘ 
V 

dia titil do mes de janeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no art. 60 a 
Estatuto da Apae. Sendo assim o Presidente da Assembleia informou que 
conforme disposto no Estatuto o Presidente Sr. Nelson Junior Kraemer passa a 
fazer parte do Conselho Consultivo da Apae de Capanema. Nada mais havendo a 
tratar, foi dada por encerrada a Assembleia Geral, que segue assinada pelo 
Presidente da Assembleia, e demais associados. Marli G.G. Antunes, Marlene 
Markus, Cleci da Rosa, Antonio Nunes, Solange Verlin, Lori Mohr, Neli Schabo, 
Emilio Dill, Rafael Schmitz, Soeli A. Stolberg, Marlene Dluzniewski, Jane Maria 
Chiamolera Graebin, Rosemeri Moura da Silva Machado, Arcilda Flora 
Trautenmuller, Nair Iria Greber, Loreni B. Schenatto, Francisca Weiss, Caroline 
Tavares, Nadir Saggin, Maria Aparecida da Maia, Mauri Knebel, Djenifer 
Overbeck, Maria L. R. Klein, Sirlene Schmitz, Marilene Schlosser, Liria Kophal, 
Luiz Antonio Conte, Jaqueline Vanessa Araujo, José Goettems, Daiane da Silva, 
Lucenia Clementina Streit, Selma Fritsch, Doraci Tereza Roso Stokmann, Elcir 
Trevisan, Nimesio Alsidio Erthal, Nelson Junior Kraemer, Andrea da Silva 
Kraemer, Diamantina Kessler, Roseli Pavin, Kelli C. Quadros, Marina Lucatelli de 
Se, Cerlei Tecchio Dreher, Marcos Antonio de Sa, Altair Palm, Nilse N. Artmann, 
Geni A. de Brites, Itamara Rodrigues, Genezio Cibulski, Edimedes Anacleto de 
Moura e Paulo André Weiss. 

Declaro que esta via 6 copia fiel da ata original inscrita nas folhas 57 e 58 
(cinquenta e sete e cinquenta e oito) do Livro de Atas de n° 003 (tres) desta 
Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema. 

Capanema, 08 de novembro de 2016. 

-X>•• (-4°O\P  
elson Ju r Kraemer 

Pre ente 
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RETIFICAcA0 da Ata N° 005/2016 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
ELEIcA0 DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAcA0 E 
CONSELHO FISCAL DA APAE DE CAPANEMA realizada no dia oito de 
novembro de dois mil e dezesseis. 
Fica retificado, suprimindo/extinguindo da redagao da Ata da Assembleia de 
eleicao a frase escrita "Sendo assim o Presidente da Assembleia informou que 
conforme disposto no Estatuto o Presidente Sr. Nelson Junior Kraemer passa a 
fazer parte do Conselho Consultivo da Apae". Na verdade, o Sr. Nelson Junior 
Kraemer é o presidente reeleito nesta assembleia. Portanto, nao fara parte do 
Conselho Consultivo e sim, exercera plenamente sua condicao de Presidente da 
Apae de Capanema para o mandato de 01/01/2017 a 31/12/2019. Por assim estar 
justificadamente retificado, encerra-se esse termo. Capanema, 21 de novembro 
de 2016. Doraci Tereza Roso Stokmann, Nelson Junior Kraemer, José Goettems, 
Nadir Saggin, Jane Maria Chiamolera Graebin, Cerlei Tecchio Dreher, Nair Iria 
Greber, Marcos Antonio de Sa, Elcir Trevisan, José Carlos Balzan, Loreni Bonato 
Schenatto, Edimedes Anacleto de Moura e Mauri Knebel. 

Declaro que esta via é copia fiel da ata original inscrita na folha 58 (cinquenta e 
oito) do Livro de Atas de n° 003 (tres) desta Associacao de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Capanema. 

Nelson Juni Kraemer 
Presi nte 
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FUNDADA EM 12-05-89 

RELACAO ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA MANTENEDORA 

Entidade Nome Funcio CPF RG Orgao Expedidor Enderego Complete 

APAE DE CAPANEMA Nelson Junior Kraemer Presidente 971.410.629-04 5.923.327-0 SSP/PR Av. Rio Grande do Sul, 1473 - Bairro Sao José Operario - Capanema - PR 

APAE DE CAPANEMA José Carlos Balzan Vice Presidente 524.371.679-00 3.155.115-2 SSP/PR Travessa Pedro Ross,185 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR 

APAE DE CAPANEMA Marcos Antonio de 56 1° Diretor Secretario 555.165.139-87 3.875.775-0 SSP/PR Rua Rio de Janeiro, 1285 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Loreni Bonato Schenatto 2° Diretor Secretario 752.926.029-49 5.369.076-9 SSP/PR Rua Maranhao, 331 - Bairro Sao Cristovao - Capanema - PR 

APAE DE CAPANEMA Nadir Saggin 12 Diretor Financeiro 060.246.619-91 746.969 SSP/PR Rua Pernambuco, 1775 - Centro - Capanema - PR 

APAE DE CAPANEMA Jane Maria Chiamolera Graebin 2° Diretor Financeiro 067.020.759-44 3.492.776-6 SSP/PR Rua Pernambuco, 1375 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Elcir Trevisan Diretor de Patrimonio 431.632.469-15 3.095.451-3 SSP/PR Avenida Independencia, 1938 - Bairro Sao Cristovao - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Nilo Carlos Saggin Diretor Social 380.390.600-87 3.010.189-8 SSP/PR Rua Alagoas, 1040 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Nair [ha Greber Conselho Fiscal 806.304.729-04 0.843.303-8 SSP/PR Rua Tamoios, 697 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Altair Palm Conselho Fiscal 919.150.669-72 5.444.065-0 SSP/PR Avenida Botucaris, 1527 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Edimedes Anacleto de Moura Conselho Fiscal 938.076.789-72 5.018.659-8 SSP/PR Rua Otavio de Mattos, 1055 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Jornei Schlosser Suplente Conselho Fiscal 806.3143449-04 6.247.064-0 SSP/PR Distrito Santa Clara - Zona Rural - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Lucenia Clementina Streit Suplente Conselho Fiscal 981.513.399-34 5.593.640-4 SSP/PR Rua Alagoas, 2152 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Mauro Magalhaes Vidal Suplente Conselho Fiscal 499.936.070-53 200.569.883-8 SSP/RS Rua Tupinambas, 191 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Mauri Knebel Conselho Administracao 020.013.209-14 5.284.484-3 SSP/PR Distrito Santa Clara - Zona Rural - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA José Paulo Goettems Conselho Administracao 779.909.869-49 5.771.377-1 SSP/PR Avenida Independencia, 1882 - Bairro Sao Cristovao - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Anna Eleni Lucatelli Conselho Administracao 297.553.799-91 1.559.591 SSP/PR Rua Pernambuco, 1203 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Deonira da Maia Schlosser Conselho Administracao 000.486.599-59 6.209.649-7 SSP/PR Linha Bananeira, Distrito Cristo Rei - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Nimesio Alsidio Erthal Conselho Administracao 126.640.069-91 1.252.222-3 SSP/PR Vila Cambui - Zona Rural - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Alvair Luiz Cordasso Conselho Administracao 546.148.569-34 2.175.171-5 SSP/PR Avenida 7 de Setembro, 63 - Bairro Sao Cristovao - Capanema - PR 

APAE DE CAPANEMA Cerlei Tecchio Dreher Conselho Administracao 638.486.279-49 3.445.940-1 SSP/PR Avenida Brasil, 490 - Centro - Capanema - PR. 

APAE DE CAPANEMA Dirceu Mansueto Roso Conselho Administracao 452.931.719-68 3.155.352-8 SSP/PR Rua Tamoios, 665 - Centro - Capanema - PR. 

   

   

Nelson Junior Kra er 

Representante Legal 	instituicao 

Capanema, 21 de marco de 2019. 



 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAQAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade PUblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiag.lo F NAPAES n° 724 

 

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL 
PARA A EXECUCAO DA PARCERIA 

Em atendimento ao disposto no Art. 33, V, "C" da Lei 
13.019/2014, declaro, para os devidos fins, perante o Municipio de 
Capanema, que a APAE possui capacidade tecnica e gerencial para celebrar, 
executar o Termo de Cooperacao a ser Celebrado. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Ju 1r Kraemer 
Represen nte Legal 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade PUblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacao FENAPAES n° 724 

C 5 5 

DECLARAcA0 ACERCA DO CONTADOR RESPONSAVEL PELA 
ENTIDADE E RESPECTIVA COPIA DA CERTIDAO DE 

REGULARIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE 

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associacao de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Capanema - Pr, CPF 971.410.629-04, declaro para os 
devidos fins e sob penas da lei, que Ieda Saggin, CPF 981.515.929-15, CRC 
n° 037235/0-5 é a contadora responsavel pela referida entidade e que seu 
registro esta regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Ju ior Kraemer 
Repres tante Legal 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



 

APAE — Associayao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA ERA.  12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAQA0 ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacao F NAPAES n° 724 

0 

DECLARACAO ACERCA DO GESTOR RESPONSAVEL PELO CONTROLE 
ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE EXECUCAO DA PARCERIA 

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associacdo de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Capanema — Pr., CPF 971.410.629-04, nomeio a 
Sra. Doraci Tereza Roso Stokmann , portadora do CPF 407.763.609-49, como 
Gestora na Entidade pelo controle administrativo, zelo e de execucao da 
parceria celebrada corn a Prefeitura Municipal. 

Declaro ter conhecimento e estar ciente das responsabilidades 
previstas na Lei Federal n° 13.019/2014. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Juni 
KrtOAA-mer  

Representante L4a1 da entidade 

Rua Tamolos, 1820 - Fone/Fax 48-3552-1931 - 85780-000 — Capanema - Parana 



 

APAE — Associacdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAQAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacao FENAPAES n° 724 

DECLARACAO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TECNICA E 
GERENCIAL PARA A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 

Nelson Junior Kraemer, presidente, CPF 971.410.629-04, declaro para 
os devidos fins e sob penas da lei, que a Associacao de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Capanema, dispeie de estrutura fisica e de pessoal, com 
capacidade administrativa, tecnica e gerencial para a execucao do Plano de 
Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de 
todas as metas, bem como em atender o art. 43 da Lei Federal n° 13.019/2014. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Junior aemer 
Representante Leg da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publics Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade POI)lica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Rile* FENAPAES n° 724 
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DECLARACAO DE NAO VINCULO AO PODER PUBLICO 
(ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS) 

Declaro, para os devidos fins, que nenhum dos dirigentes delta 
Instituicao é agente politico de Poder ou do Ministerio Public°, tanto quanto 
dirigente de orgao ou entidade da administracao pUblica, de qualquer esfera 
governamental, ou respectivo conjuge ou companheiro, bem como parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Juni 
Representante L 

Kraemer 
al da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELiRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAcA0 ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade PUblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacao FENAPAES n° 724 
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DECLARACAO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011 
e N° 13.019/2014. 

• Nelson Junior Kraemer, presidente da Associacdo de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Capanema — Pr., CPF 971.410.629-04, declaro 
para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade se compromete em 
atender os requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e 13.019/2014, 
de forma especial a publicidade aos recursos publicos recebidos e a sua 
destinacdo, sem prejuizo das prestacOes de contas a que estejam legalmente 
obrigadas. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

• Nelson Junic4 Kraemer 
Representante Leal da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAQAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal 
	

n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade PUblica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filia 

	
APAES n° 724 

ru t)"  G 

DECLARAC -AO DE ADIMPLENCIA COM 0 PODER PUBLIC() 

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associacao de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Capanema — Pr., CPF 971.410.629-04, declaro 
para os devidos fins e sob penas da lei, que a formalizacao do Termo de 
Parceria corn o Municipio de Capanema nao contraria o Estatuto da entidade e 
que a mesma esta em dia corn as prestacoes de contas referente a recursos 
recebidos do Municipio de Capanema — PR. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

kIL  
Nelson Juni Kraemer 

Representante L gal da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiacdo FENAPAES n° 724 

 

DECLARAcA0 DE NAO CONTRATAcA0 DE PARENTES E 
EMPRESAS 

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associacao de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Capanema — Pr., CPF 971.410.629-04, declaro 
nao haver contratacao de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de 
dirigentes vinculados a este objeto, bem como membros do Poder 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Juni Kraemer 
Representante gal da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 
FUNDADA EM: 12-05-89 	 CNPJ 80.883.002/0001-05 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAQAO ESPECIAL 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987.01002794-54 — Reg. Filiaoao FENAPAES n° 724 
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DECLARACAO 

DECLARAMOS, para fins de direito, e a quem possa 

interessar, que a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Capanema — PR, CNPJ/MF N.° 80.883.008/0001-05, sediada na Rua 

Tamoios, 1820, Centro, nao possui em seu Quadro de Pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

diurno/noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

conforme disposto no art. 7°. Inciso XXXIII, da Constituicao Federal de 

1988. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Ju r Kraemer 
Representante egal da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3662-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 
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Reconhecida de Utilidade 	Estadual Lei n° 9 684/91 	CNAS 28987 01002794-54 — Reg. Filiacao FENAPAES n° 724 

APAE — Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

8n.3 70 50428/ 0/ 9030-  17  -40 5 

N,„ #,/ 
40 	//1 	

9idade Publica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei8  

A r. el CI  0 
,,.; tj %,.) ..1 

DECLARAcA0 

DECLARAMOS, para fins de direito, e a quem possa 

interessar, que a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Capanema — PR, CNPJ/MF N.° 80.883.002/0001-05, sediada na Rua 

Tamoios, 1820, Centro, possui, instalacbes e outras condicOes para 

recebimento dos referido materiais. 

Capanema, 21 de outubro de 2019. 

Nelson Ju or Kraemer 
Representante'Legal da entidade 

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 — Capanema - Parana 



COPEL 
Copel Distribulgao S.A. 
José Izidoro Biszetto, 158 bt.0 - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240 
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4 

N° Medidor: MD 0960341046 - TRIFASICO 
Informacoes Tecnicas 

12/09/2019 14/10/2019 
93722 95280 

32 dias 
1558 kWh 

Historico de Consumo e Pasamento Valores Faturados 

53,31 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 

Valor Total da Nota Fiscal 
729,63 

Valor a Pagar 
729,63 

Vencimento 
05/11/2019 

Responsabilldade da Manutengao de [lumina Ptiblica: Municipio 4635521321 

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181. 

N .,  

Mos kWh 	Dt.Pgto. Valor 

09/2019 1053 	04/10/2019 456,89 

Ai 8/2019 

7/2019 

783 	04/09/2019 

874 	02/08/2019 

322,63 

353,68 

06/2019 900 	04/07/2019 371,04 

05/2019 1246 	05/06/2019 523,52 

04/2019 1334 	03/05/2019 564,60 

03/2019 1428 	05/04/2019 627,70 

02/2019 1038 	01/03/2019 436,40 

01/2019 1215 	05/02/2019 522,09 

12/2018 1702 	04/01/2019 842,90 

11/2018 1317 	04/12/2018 610,01 

10/2018 1064 	05/11/2018 489,64 

Informa oes Suplementares 

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N° 102.188.413 - SERIE B 
Emitida em 16/10/2019 

Un. Consumo 

390 
910 
258 

kWh 
kWh 
kWh 
kWh 
kWh 

Produto 
Descrigdo 

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 
ENERGIA CONS. B.AMARELA 
ENERGIA CONS. B.VERMELHA 

Valor 	Valor 	Base Aliq. 
Unitario 	Total 	Chic. ICMS 

0,243128 	94,82 	94,82 29,00% 
0,416879 	379,36 	379,36 29,00% 
0,625271 	161,32 	161,32 29,00% 

	

9,20 	9,20 29,00% 

	

31,62 	31,59 29,00% 

Tarifas 

0 a 30 0,158260 
31 a 100 0,271310 
101 a 220 0,406950 
Acima de 220 0,452170 • 

Tensao Contratada. 127/220 volts 
Limite AdequadoTensao 117 a 133/202 a 231 volts 

Reaviso de Vencimento 

INCLUSO NA FATURA PIS R$7, 8 E COFINS R$32,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados 

prestagao do servico de energia eletrica, como convCnios e doagdes. 
DENUNCIE 0 FURTO DE FIOS! LIGUE 181. 
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro

pelo 
 de inadimplentes CADIN/PR 

Agora 6 possfvel recorrer Ou 	da 	 ou 
PELA RES 414/2010 - ANEEL,

vidoria  
0 MITE

Copal  
MINIM°  DO

Site  
FATOR  D

Mobile.
E  POTEN 	 R 9 

SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANCA DO CONSUMO 
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:13/09-30/09 Amarela:01/10-14/10 

Autenticacao Mecanica 

83650000007 7 29630 11000 7 00101020198 4 30410757665 0 

www.copel.com  
0800 51 00 116 

Unidade Consumidora 

( 21240248 ) 

VALOR A PAGAR 

R$ 729,63 	) 

FAT-01-20k08304107576-65 

Mos de referencia 

Outubro/2019 

Vencimento 

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Socials 

Leitura Anterior 	Leitura Atual 	Medido Constante de 
Multiplicagao 

1 

Consumo 
Medi° Didrio 

48,68 kWh 

Proxima Leitura 
Prevista 

12/11/2019 

Base de Calculo do ICMS 
676,32 

Reservado ao Fisco 

BOAD.7BD4.F974.D3F6.AE59.AD7C.E575.73CE 

IDENTIFICAcAO 	 Mos 
21240248 	 10/2019 

sit  COPEL 

Valor ICMS 
196,12 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 
R TAMOIOS, 1820 - MUNICIPIO DE CAPANEMA 

CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000 

81680 01 003 255000 

CNPJ 80.883.002/0001-05 
05/11/2019 

Total Faturado 

1.558 kWh 

Data de Emissao 

16/10/2019 



https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cn..  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
80.883.002/0001-05 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABE RTURA 
25/07/1989 

NOME EMPRESARIAL 
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 

TITUL 0 DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
APAE 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRICAO DA ATINADAD E ECONOMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associacoes de defesa de direltos socials 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
Nilo informada 

CODIGO E DESCRICAD DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Associaglo Privada 

LOGRADOURO 
R TAMOIOS 

NUMERO 
1820 

COMPLEMENT° 

CEP 
85.760-000 

BARRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO 
ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3552-1342 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
......• 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUA4A0 CADASTRAL 
20/07/2002 

MOTIVO DE SITUACAO CPDASTRAL 

SITUPOO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
••••••••••-• 

ft4 r) ti  r) 0 
\_, 	0 '1/4) 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 21/10/2019 as 13:59:43 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

• 
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..: Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE/PR 
	

Page 1 of 1 

Tribunal de Contas do Estado do Parana 

Certiclao Liberat6ria 

ASSOCIAcA0 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 

CNPJ N°: 80.883.002/0001-05 

• FINALIDADE DA CERTIDAO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS, MEDIANTE 
CONVENIO,TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTAO OU INSTRUMENTO CONGENERE 

E CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 113, DE 
15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, 
QUE 0 ASSOCIAcA0 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA ESTA EM 
SITUACAO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS. 

VALIDADE: CERTIDAO VALIDA ATE 0 DIA 29/11/2019, MEDIANTE AUTENTICACAO VIA INTERNET 
EM VVWW.TCE.PR.GOV.BR.  

CERTIDAO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA 68/2012. 

• 

 

Tribunal de Contas do Estado 
do Parana 

Cedigo de controle 7170.OIHP.6868 
Emitida em 30/09/2019 as 08:53:58 

Dados transmitidos de forma segura. 

  

littn-//ceryienc ire nr tiny hr/TCFPR/Trilminal/rertidanl iheratoria/cry certiclan emics 	71 /10/7019 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConju..  

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

r) el C. 
Li 0 I 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDEFtAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 
CNPJ: 80.883.002/0001-05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
COdigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua 
desconsideracao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. nao constam inscrigOes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicaes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao este condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:05:08 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 18/04/2020. 
COdigo de controle da certidao: 0515.05D3.68DB.B9C8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

• 

1 of 1 	 21/10/2019 14:0 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 020832647-00 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 80.883.002/0001-05 
Nome: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE 
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda PUblica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacOes tributarias acessOrias. 

Valida ate 18/02/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagma 1 de 1 
Emitido via Internet POblica (21/10/2019 14:06:54) 



Certidao 	 http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view..  
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Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

I. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 15/12/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
• A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 6692/2019 	
CODIGO DE AUTENTICACAO: 

9ZTMH282QET2444M4BA3 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 

Inscricao Municipal CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVA RA 

23451 	 80.883.002/0001-05 	 ISENTO 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 80.883.002/0001-05 

Certidao n°: 187198337/2019 
Expedigao: 21/10/2019, as 14:09:33 
Validade: 17/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

80.883.002/0001-05, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMACAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigag s 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgad. 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent 	OS 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a cust 	a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; •• •-corr 	es 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

nvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br  
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Voltar Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONCM,CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 
Razao 

Social: 
Endereco: 

80.883.002/0001-05 

APAE CAPANEMA 

RUA TAMOIOS 877 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos 
devidos, decorrentes das o• • 	z corn o FGTS. 

Validade:07/10/201 a 05/11/2019 

Certificacao Numero: 20 03291070085592 

Informagao obtida em 21/10/2019 14:10:44 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da 
www.caixa.gov.br 
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS 
COORDENACAO GERM, OE cERTIFicAC,A0 DAS ENTIDADEc BENEFICENTES DE ASSISTENCIA. SOCIAL 

Coordenacao de Certificacao das Entidades Beneficentes de Assistencia Social 
Setor de MUltiplas Atividades Sul, Trecho 3 Lote 1 - Guara CEP.: 70.610-635 - Brasilia/OF 

OFICIO N.Q 229/2017-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS 

Protocolo 5E1: 71000.051863/2017-40 

Brasilia, 31 de juiho de 2017. 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
Presidente da(o) ASSOCIA00 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 
R TAMOIOS, 877 - CENTRO 

Cep: 85.760-000 	CAPANEMA/PR 

Assunto: comunicado de deferimento 

Senhor(a) Presidente, 

1. Comunico-Ihe o DEFERIMENTO da Renovacao da certificacAo de entidade 

beneficente de asslstencia social, protocolizada sob o ng 71000.024678/2017-82, da entidade 

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, CNPJ 80.883.002/0001-05. 

conforme Portana ng 129/2017. Item 25. de 25/07/2017 , publicada no Diario. Oficial da Unik) 

de 31/07/2017, corn validade de 01/12/2017 a 30/11/2022. 

2. Ressalto que novo pedido de renovacao da certificacao de entidade beneficente 

de assistencia social devera ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias 

que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 30/11/2022, em conformidade corn o §10  

do Art. 24 da Lei ncl 12.101/2009. 

Atenctosamente, 

Guil 	Ferreira 
CCEB/CGCEB/D SP/SNAS/MDS 

Mat. 2208962 



Conselho Municipal da 
Assistencia Social 

REGISTRO DE ENTIDADE 
	

0 O 07'J 

Registro N° 01: 

0 Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS, no use de suas atribuicaes 

que the confere a Lei Municipal n° 1471/2013 de 17 de Outubro de 2013, 

concede o Registro da Entidade abaixo discriminada: 

• APAE: Associagilo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema. 

Declara ainda que a mesma esta em piano funcionamento. 

Prazo de validade pare o registro: 1(um) ano a partir desta data. 

Capanema 16 de julho de 2019 

• 
Maria Olivia da Rosa 

Presidente do CMAS 

 

Pub. Jump _ tike"1.  
Data: 
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PARANA 

• 

ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS 

DECLARACAO DE REGISTRO DE ENTIDADE SOCIAL 
MANTENEDORA 

Declaro que a Entidade ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA sediada a R. TAMOIOS, 877 - 
CENTRO cidade de CAPANEMA-PR foi registrada sob o n° 0502-00, na 
CoordenacAo de GestAo do SUAS da Secretaria de Estado da Familia e 
Desenvolvimento Social, mediante requerimento formulado pelo 
Representante Legal da Entidade, responsavel pela veracidade das 
informacOes prestadas. 

Mantem as seguintes Entidades Sociais Executoras: 

0502 - 01 ESCOLA VALDELIRIO MICHEL - EDUC. INF. E ENS. 
FUND. NA  MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL 

A presente declaracAo é valida ate 31 de Dezembro de 2019 

Curitiba, 21 de Fevereiro de 2017 

Cedigo da Entidade: 0502-00 
Codigo de Controle: 11012017154144050200MA 
Cadastro atualizado em : 9/1/2017 
Confirmar autenticidade desta declaracdo no site: 
http://www.socia  I.seds. pr.gov.  

• 

de 1 	 21/02/2017 10:20 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
ESTADO DO PARANA 

 

L E I 112  376/90 
SUMULA: Declara de Utilidade PUblica a Associa 

cao de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Capanema. 

A Camara Municipal de Capanema, Estado do Pa-
rana, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanction() a seguinte 

L E I 

Art. 12  - Fica declarado de Utilidade Pablica 
a Associagio de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, com se 
de e Toro nesta cidade. 

Art. 22  - A presents Lei entrarit em vigor na 
data de qua publicasao, revogadas as disposigaes em contrerio. 

____Gabinete do Prefeito Municipal de 	ema,Es 
tado do Parana, win 17 dias do mss de abril de 199 

Egon Paulo Paulo Gr .÷..:---7-5-  
Prefeito Municipal 

uo a 
Se . 	inietragio 



Assembleia Legislativa do Estado do Parana 
Centro Legislativo Presidente Anibal Khury 

,073 

Lei 9684 - 05 de Setembro de 1991 

Publicado no Diario Oficial no. 3593 de 6 de Setembro de 1991 

Sumula: Reconhece de utilidade pCiblica a Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE, de Capanema - Pr. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sandono a seguinte Iei: 

Art. 1°. Fica reconhecida de utilidade ptiblica a Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE, de Capanema - Pr, mantenedora da Escola Caminho Feliz pare criangas portadoras de 
Excepcionalidades mtiltiplas, fundada no dia 12 de maio de 1989 e localizada a Avenida Parigot 
de Souza no 1080, na cidade de Capanema, Estado do Parana. 

Art. 2°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigOes em 
contrario. 

L-01 	
PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de setembro de 1991. 

Roberto Requiao 
Governador do Estado 

Djalma de Almeida Cesar 
Secreted° de Estado da Stip, do Trabalho e AO° Social 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria da Familia  e Desenvolvimento Social 

DESPACHO 

A Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, como Unica entidade 

no ambito municipal que presta atendimento a criancas, adolescentes e adultos corn 

Necessidades Especiais, sendo que estes recebem atendimentos tanto na area da assistencia 

social como educacao e sande, contudo é entidade filantropica, sem fins lucrativos, mantida 

pela Associacao corn parcerias corn o Municipio, Estado e Federal e através de projetos 

apresentados junto a Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social e demais Orgaos. 

Os trabalhos realizados contam corn profissionais graduados e auxiliares capacitados, 

que motiva a celebracao deste termo de cooperacao, onde a Administracao Municipal cederia 

diversos Equipamentos, Mobiliario e veiculo automotor OKM, recebidos através de Projeto 

apresentado em Emenda parlamentar da Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social do 

Municipio enquanto que a Associacao prezaria pela seu zelo e preservacao. 

Necessario estabelecer que o Acordo de Cooperacao, nab inclui transferencias de 

recursos financeiros, assim dispoes o Decreto Municipal 6382/2017 (artigo 7°), bem como a 

Lei 13019/2014, em seu artigo 2°, inciso VIII-A. 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria da Familia e Desenvolvimento 

Social recomenda a celebracao do Acordo de Cooperacao, no sentido de ceder espaco 

pertencente ao Municipio para realizacao das atividades constantes do Plano de Trabalho 

retro. 

• Capanema- PR, 18 de outubro de 201 

Valdeci Al 	dos Santos 

Secretario da A. inistracao 

Responsive! interino vela Secretaria da Familia e De envolvimento Social pelo Decreto Municipal 

6545%1018 

Avenida Brasil, 39 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-3029 

CAPANEMA-PR 



Municipio de Capanema - PR 

PARECER ORGAO TECNICO N° 04//2019 

Portaria n° 6.762/2017 

Em atencao ao pedido de Acordo de Cooperacao protocolizado pela Associacao de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Capanema, inscrita no CNPJ/MF n° 80.883.002/0001-05, com 

sede na Rua Tamoios, 1820, na cidade de Capanema — PR, para obter a ceddncia de 

Equipamentos diversos, mobiliarios e urn veiculo automotor 0 Km do Municipio de 

Capanema para realizacao do contido no Projeto apresentado para recebimento de 

Equipamentos da Emenda Parlamentar 410450120170002 em atencao ao di sposto no art. 35, 

• V, da Lei n° 13.019/2014, temos a informar o seguinte: 

1) Quanto ao merito da proposta, observa-se relevancia para o Poder 

Pi blico Municipal, pois a Associacao de Pais Amigos dos Excepcionais de Capanema é a 

Unica entidade em Capanema que presta atendimento as Pessoas corn Deficiencia 

Intelectual e Multiplas Deficiencias. A entidade oferece aos seus usuarios atendimento 

tanto na area de Assistencia Social como educacao e Saude corn acompanhamento 

psicologico, de assistente social, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Presta 

tambem atendimento as familias das pessoas atendidas. 

2) Quanto a identidade e da reciprocidade de interesse das partes na 
realizaciio, em mutua cooperagilo, da parceria prevista fiesta Lei: 

Justifica-se a parceria considerando que o Municipio ja trabalha em 

conjunto corn a APAE e a Secretaria da Familia e de Desenvolvimento Social, no tocante 

ao apoio ao projeto e tambem na assuncao de verbas p6blicas oriundas do Estado do 

• 
Parana. 

3) Quanto a viabilidade da execticao da parceria, as instalacoes e o 

quadro pessoal e tecnico da entidade e de conhecimento pablico e not6rio quanto a 

viabilidade de execucao da parceria proposta. 

4) Quanto a inexistencia de repasse de recursos financeiros, por obvi 

fica dispensado os requisitos do artigo 35 da Lei 13019/2014 que tratam da fiscali 

trato de recursos repassados. Somente ficando manifesto que, semestralmente devera ser 

realizada vistoria no local a fim de atestar o cumprimento das metas qualitativas e 

quantitativas, que serao analisadas mediante previo relatorio de atendimento a ser 

encaminhado pela entidade beneficiaria. 
5) Quanto a designacAo do gestor da parceria e comissao de 

monitoramento, Vossa Exceldncia podera fazd-lo em ato especifico ou mediante indicacao 
no prOprio termo de parceria, sugerindo-se a Sra. Edindia Inds Schwenk , Agente 
Administrativo, Matricula N° 2346/2011 como gestora. A comissao de monitoramento podera 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3 552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

ser composta com a gestora e mais dois servidores, indicando a Sra. Marines de Morais 
Schwan e a Sr. Julio Rocha para compor a comissao. 

Por todo o exposto, observados os apontamentos, o Orgao tecnico designado 

pela Portaria n° 6.762/2017 manifesta-se favoravelmente a parceria proposta pela APAE — 

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema. 

Capanema, 22 de outubro de 2019. 

er Sott Vania Lindomara ollas Machado 

Lu:is_c_14.0\.060 

C e0 	-eller 

Fiscal de Tributos 
	

Professora 	 Contador 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social 

Capanema, 18 de outubro de 2019. 

DE: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

PARA: AMERICO BELLE 

Excelentissimo Senhor AMERICO BELLE 

• 
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a autorizacdo para inicio do 

processo para realizacao de parceria corn a APAE-Associacao de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Capanema-PR, nos termos da Lei 13.019/2014. 

0 Acordo de Cooperacao nao envolvera repasse de recursos financeiros, conforme 

apontado no artigo 7° do Decreto Municipal 6382/2017. 

Cordialmente, 

Valdeci Alv os Santos 

Secretario da ministracao 

Res onslivel interino Lela Secretaria da Familia e senvolvimento Social elo Decreto Munici 

6545/201 

Processo: 2773/2019 
Data: 	23/10/2019 	Hora: 08:28 

Assunto: 

SOLICITACAO DO SETOR DE LICITAC 

Requerente: 

VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Avenida Brasil, 39 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-3029 

CAPANEMA-PR 



Municipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento public° N° 04/2019 

Considerando o pedido de encaminhado pela Associacao de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Capanema, por meio do qual requer a celebracao de Acordo de Cooperacao 

com o Municipio de Capanema, bem como o despacho favoravel da Secretaria Municipal da 

Familia e Desenvolvimento Social, autorizo a abertura do procedimento administrativo que 

devera conter: 

a) A entrega de Equipamentos, Mobiharm e um veiculo automotor OKM que sera 

cedido a Associacao. 

b) Emissao de parecer de orgdo tecnico, na interpretacao extensiva e nos termos do 

artigo 35, da Lei 13.019/2014, devido a falta de regulamentacao especifica sobre o Acordo de 

Cooperacao, este acrescido ao artigo 2° no inciso VIII-A da referida Lei, pela Lei 13.204/2015 

c) A elaboracdo de Parecer Juridico acerca da possibilidade de realizacao da 

parceria. 

Capanema,18 de outubro de 2019. 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Tramitacao do Processo 
Processo: 2773/2019 	 Data: 23/10/2019 08:28 	Situagao: Encaminhado 

Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 
Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto:SOLICITACAO DO SETOR DE LICIT/kg/1/40 - Versao: 3 

Descricao:AUTORIZAcA0 PARA INICIO DO PROCESSO DE PARCERIA COM APAE 

•••• 

Pagina 1 de 1 

Ocorrencia: 3 
	

Data: 23/10/2019 09:16:00 	 Previsao: 05/11/2019 

De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para: LUIS HENRIQUE TELES 

Etapa: PROCURADORIA 
	

Confirmagao: nao 

Descricao: Encaminho este PA para analise e Manifestagao conforme solicitacao da Secretaria demandante 

Ocorrancia:2 	 Data: 23/10/2019 08:28:00 	 Previsao: 13/11/2019 

De:MIGUEL LUCIO DA SILVA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcA0 	 Confirmagao: nao 

Descricao:AUTORIZAcAO PARA INICIO DO PROCESSO DE PARCERIA COM APAE 

Ocorrencia: 1 
	

Data: 23/10/2019 08:28:34 	 Previsao: 13/11/2019 

De:MIGUEL LUCIO DA SILVA 
	

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: ETAPA INICIAL 
	

Confirmagao: nao 

Descricao: Abertura do processo. 

STP 500.2060s rptProcessoFicha 
	 maicon, 23/10/2019 09:20:51 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Geral do Municipio 

PARECER JURIDICO N° 319/2019 

INTERESSADO: Comissiio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Anitlise previa a Inexigibilidade de Chamamento Public° n° 04/2019. 

1IN r...ARTIOLLAUttlit, ur, U1ilIMEIN11MN 1 V 1-'61:31.1UU. Ut.66AU 
DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOBILIARIOS E VEICULO 
AUTOMOTOR 0KM A ASSOCIAcAO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA/APAE CAPANEMA. ACORDO DE 
COOPERAcA0 QUE NAO ENVOLVE REPASSE DE RECURSOS 
FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. BENS CEDIDOS DE PROPRIEDADE 
DO rviliNICIPIG DE CAPANEMA/PR. DOCUMENTACAO 
SATISFATORIA. PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

Trata-se de processo de inexigibilidade de chamamento pitblico para a 

cessao de equipamentos diversos, mobiliarios e veiculo automotor 0km a Associacao 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema/Pr - APAE Capanema, conforme 

condicOes e especificacOes contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Oficio n° 73/2019 da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Capanema/Pr - fl. 01; 
" el, 

V  11) 
	 1

al" 1.0 	11 ill/0_111U 	 vz. / I,/l.  z, 

III) Estatuto da APAE de Capanema/Pr - fls. 23/48; 

IV) Assembleia Geral Ordinaria de eleicao da diretoria executiva da 

APAE - fls. 49/50 e 51; 

Vl TInriimentne peccnaic do Precidente da APAF. Capanema — fl S9; 

VI) Relacao atuali7ada dos dirigentes da mantenedora - fl. 53; 

VII)DeclaracOes da APAE - fls. 54/63; 

VIII) CertidOes fiscais da APAE - fls. 64/76; 

IX) Despacho e encaminhamento da Sec. de Administracao - fl. 77; 

X) Parecer Orgao Tecnico n° 04/2019 - fls. 78/79; 

XI) Solicitacao da Secretaria de Administracao - fl. 80; 

XII)Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 81; 

XIII) Anallise do Protocolo via sistema eletrOnico - fl. 82. 

	

. 11111111101 	 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	Pagina 1 de 4 
Fone:46-3552-1321 - Trona! 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

E o relathrio. 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Geral do Municipio 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo finico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideraedo acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Publica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestaedo juridica tern 

• o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario pUblico. Assim, parte das 

observaeOes aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questOes que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigat6ria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivaeao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contrataedo pretendida pela Administraedo nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descried° dos objetos ou na 

justificativa da contrataedo. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitagio: da inexigibilidade de chamamento publico  

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de chamamento public° para 

cessao de equipamentos diversos, mobiliarios e veiculo Omk para Associacao de Pais 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - myna! 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

e Amigos dos Excepcionais de Capanema/Pr — APAE Capanema, nos termos dos 

artigos 31 e 32, da Lei 13.019/2014. 

Nesse rumo, dispOe o referido dispositivo legal: 

-Art. 31. sera consiaeraao mexigivel o chamamento publico na 
hipotese de inviabilidade de competica° entre as organizacoes da 
sociedade civil. em razao da natureza singular do objeto da parceria ou  
se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
especifica. especialmente quando:  (Redacao dada pela Lei n° 13.204. de 
20151 
I - o objeto da parceria constituir incumbencia prevista em acordo, ato ou 
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituiciffies que 
utilizarao os recursos; (Incluido pela Lei n° 13.204, de 2015)  
II - a parceria decorrer de transferencia para organizacao da sociedade  
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 
expressamenie a eniitiatie beneficiaria,  inclusive quando se Eratar da 
subvencao prevista no inciso I do 4 30 do art. 12 da Lei no 4.320. de 17 de  
marco de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000. (Incluido pela Lei n° 13.204. de 2015)  

Art. 32. Nas hineoteses dos arts. 30 e 31 desta Lei. a ausencia de 
realizacao de chamamento publico sera justificada pelo administrador 
publico. (Redacao dada pela Lei n° 13.204, de 2015)  
§ 10- Sob pena de nulidade do ato de formalizacao de parceria prevista nesta 
Lei, o extrato da justificativa previsto no caput devera ser publicado, na 
mesma data em que for efetivado, no sitio oficial da administracao publica 

e-v-elitualaiefite, Ciit.fiu du a 	 'cai-abefa 
no meio oficial de publicidade da administracao publica. (Redacao dada pela 
Lei n° 13.204. de 2015)  
§ 22 Admite-se a impugnacao a justificativa, apresentada no prazo de cinco 
dias a contar de sua publicacao, cujo teor deve ser analisado pelo 
administrador publico responsavel em ate cinco dias da data do respectivo 
protocolo. (Redacao dada pela Lei n° 13.204 de 2015)  
§ 32 Havendo fundamento na impugnacao, sera revogado o ato que declarou 
a dispensa ou considerou inexigivel o chamamento publico, e sera 
imediatamente iniciado o procedimento para a realizacao do chamamento 
publico, conforme o caso. 
§ 	dispensa c 	 CiC charnamento ptIblicc, bern como c, 
disposto no art. 29, nao afastam a aplicagao dos demais dispositivos desta 
Lei. (destaquei) 

Analisando detidamente o exposto acima, bem como toda a 
.1" DA 	. 	.-. 	 141., '711 

S. At", LA.A.A.1,.......W.VICAA../ kVA., 1,V11J VGA. \AA/ 1 <1, 1 t,tat3ua V CAA-LW 	 v%u k....11.,1• • J.1, CA. 1 1 S.M.... uuvl itt 

Municipal nao vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular 	resente 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - menial 202 - Fax: 46-3552-1122 
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omanti Eze Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

procedimento de Inexigibilidade de Chamamento Publico, razdo pela qual manifesta-

se favoravel. 

Outrossim, calha observar que em decorrencia de problemas no 

fornecirnento do veiculo 0km no Pregao Presencial n. 49/2019, noticiado pelo 

Departamento de PatrimOnio por mein do Protocolo n. 2801/2019, este Orgao sugere 

a exclusao do referido veiculo deste Termo de Cooperacao ate que seja realizada nova 

aquisicao do veiculo. 

3. uurd uku tiAt, 

Diante do exposto, desde que atualizado o CRF de fl. 71 e excluido 

veiculo 0Km do Ten-no de Cooperacao, esta Procuradoria conclui que o procedimento 
A 	,cr.A crav; VI A "A cr. A., 

.11_1_11,./..A.1., 	 LA.0 	J. la as 	v  culin 
I/ vvii  unicipio a'. 

Capanema/Pr é absolutamente higido formalmente, nao havendo qualquer 

irregularidade documental visivel. 

Outrossim, rubrica-se o PA com o intuit() de identificar a documentacan 

examinada. 

Capanema, 26 de novembro de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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DECISAO ADMINISTRATIVA 

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento ptiblico n° 04/2019 

Considerando os pareceres contidos no processo, delibero pela inexigibilidade de 

chamamento public° do presente processo, cujos fundamentos contidos nos pareceres fazem 

parte desta decisao. 

Proceda-se as diligencias necessarias para a assinatura do termo de fomento e as 

respectivas publicacOes legais. 

Capanema, 29 de nove 	e 2019. 

1%0 
A 	elle 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

ACORDO DE COOPERACAO N° 01/2019 

Inexigibilidade de Chamamento Public° n° 04/2018 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 

ASSOCIAcA0 DE KARATE SOL NASCENTE, 

PARA EXECKAO DE SERVIcOS 

ASSISTENCIAIS. 

O MUNICiPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, corn 

sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1.080, Centro, nesta 

cidade, doravante denominado MUNICiPIO, representado por seu Prefeito, Sr. Americo 

Belle, a Associacdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, inscrita no CNPJ/MF 

n° 80.883.002/0001-05, corn sede na Rua Tamoios, 1820, Centro na cidade de Capanema —

PR, representada neste ato por seu Presidente, o Sr. Nelson Junior Kraemer, portador da 

Cedula de Identidade RG n° 5.923.327-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF 974.410.629-04, 

resolvem firmar o presente termo mediante as clansulas e condicaes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 presente Acordo de Cooperacdo, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento 

Palico n° 04/2019, tern por objeto a cessdo de Equipamentos Mobiliario conforme detalhado 

no Projeto apresentado que Integra o presente de forma indissociavel. Contudo se faz mister 

apontar que houve problemas quanto ao fornecimento do veiculo, que deixou de integrar este 

termo. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente tipo de parceria e previsto no artigo 7° do Decreto Municipal 6382/2017 e 

fundamento nos art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2014. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA ASSOCIAcA" 0 DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 

A Associacdo obriga-se a: 

I — Responsabilizar-se pelo pleno zelo dos Bens recebidos; 

II — manter escrituracdo contabil, e organizacdo administrativa funcionando 

regularmente; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA- PR 
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III — Permitir o livre acesso dos agentes do Municipio, do controle interno e do Tribunal 

de Contas, correspondente aos processor, aos documentos e as informacOes relacionadas ao 

presente termo, bem como aos locais de execucao do respectivo objeto; 

IV — Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo; 

V — Manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da cessao dos 

Bens recebidos, os referidos documentos integrantes deste Termo, corn vista a permitir o 

acompanhamento, a supervisao e o controle de servicos; 

VI — Atender ao que dispOe a Lei de Acesso a Informacao; 

CLAUSULA QUARTA — DAS VEDAcOES 

Como as vedacOes previstas na Lei 13.019/2014 dizem respeito ao uso de verbas 

repassadas e o presente termo nao disp6e de qualquer repasse financeiro, no ha que se falar 

em algum tipo de vedacao neste sentido. Porem, flea vedada a Associacao a utilizacao dos 

Bens cedido para qualquer outro fim alheio ao constante no Plano de Trabalho. 

CLAUSULA QUINTA — DA COMPROVAcA0 DO ATENDIMENTO 

A administracao publica podera, de forma livre, realizar pesquisas de satisfacao corn os 

beneficiarios do piano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliacao da 

parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientacao e no 

ajuste das metas e atividades definidas. 

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZAcA0 

Visto que nao ha, tambem, repasse de recursos financeiros, nao ha o que se falar em 

fiscalizacao do uso destes. Senao a fiscalizacao e acompanhamento que trata a clausula 

anterior. 

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUcAO, VIGENCIA E PRORROGAcA0 

10.1 0 termo inicial da vigencia do presente termo de Cooperacao sera no dia da sua 

publicacao oficial. 

10.2 Na hipotese de inexecucao por culpa exclusiva da organizacao da sociedade civil, a 

administracao publica podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de servicos 

essenciais a populacao, por ato proprio e independentemente de autorizacao judicial, a fim de 

realizar ou manter a execucao das metas ou atividades pactuadas: 

a) retomar os bens publicos em poder da organizacao da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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b) assumir a responsabilidade pela execucdo do restante do objeto previsto no piano de 

trabalho, no caso de paralisacdo, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestacdo de contas o que foi executado pela organizacdo da sociedade civil 

ate o momento em que a administracdo assumiu essas responsabilidades. 

CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERAOES 

0 presente Termo podera ser alterado por acordo entre as partes, através de termo 

aditivo, vedada a modificacdo do objeto. 

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES 

No caso de rejeicdo da prestacdo de contas devera ser instaurada tomada de contas 

especial, podendo ser aplicadas as seguintes sancOes previstas no art. 73 da Lei Federal n.° 

13.019/2014: 

a) advertencia; 

b) suspensdo temporaria da participacdo em chamamento public° e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com Orgdos e entidades da esfera de governo da administracdo 

pablica municipal, por ate dois anos; 

c) declaracdo de inidoneidade para participar de chamamento public° ou celebrar 

parceria ou contrato corn orgdos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou ate que seja promovida a reabilitacdo 

perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a 

organizacao da sociedade civil ressarcir a administracdo pablica pelos prejuizos resultantes e 

apOs decorrido o prazo de dois anos. 

• CLAUSULA DECIMA — DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

14.1 0 presente termo de fomento podera ser: 

14.1.1 denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente 

pelas obrigacCies e auferindo as vantagens do tempo em que participaram 

voluntariamente da avenca, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dial de 

antecedencia para a publicidade dessa intencao; 

14.1.2 rescindido, independente de previa notificacdo ou interpelacdo judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hip6teses: 

a) utilizacdo do espaco em desacordo corn o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo em qualquer 

documento apresentado. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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14.1.3 Ao termino da parceria, a titularidade dos bens remanescentes adquiridos, 

produzidos ou transformados, ficard para quern arcou corn sua aquisicao, se o 

Municipio, passard para a responsabilidade da Secretaria da Familia e de 

Desenvolvimento Social. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema Estado do Parana, para dirimir as questOes 

decorrentes da execucao do presente termo de fomento, corn renfincia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DISPOSIcOES GERAIS: 

Os casos omissos sera° regulados pelos dispositivos legais vigentes: Lei 13.019/2014, 

Decreto Federal 8.726/2016, Decreto Municipal n° 6.382/2017. 

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e 

irrenunciavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado ern 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos 

participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele. 

Capanema, 29 de novembro de 2019. 

• Nelson
- 

Nelson Junior aemer 

Prefeito de Capanema 	 Presidente da Msociacao de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PUBLIC() N° 04/2019 

OBJETO: Cedencia de Equipamentos diversos, mobiliarios. 

— Acordo de Cooperacao 

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: Associacao de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Capanema, inscrita no CNPJ/MF n° 80.883.002/0001-05, corn sede na 

Rua Tamoios, 1820, na cidade de Capanema — PR. 

OBJETO: Cessao de Equipamentos diversos, mobiliarios. 

• 
TIPO DA PARCERIA: Acordo de CooperacAo. 

PRAZO DE EXECUcAO: Tempo Indeterminado, ate o equipamento se tornar inservivel. 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.659/2018 e artigos 

6° e 13 do Decreto Municipal n° 6.382/2017. 

JUSTIFICATIVA: A Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, como 

Unica entidade no ambito municipal que presta atendimento especializado as pessoas corn 

Deficiencia Intelectual e Multiplas Deficiencias, atende a 115 criancas, adolescentes e adultos, na 

area da assistencia social, educacao e sande. 

A entidade possui parcerias corn a administracao palica Municipal, Estadual e Federal para 

realizacao dos trabalhos ofertados. 	Contam corn a orientacao de professores graduados, 

profissionais da equipe multiprofissional da area de sairde corn habilitacao para os servicos 

prestados. 

Capanema, 02 de dezembr 

Americo Bell 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, IMO - Centro - 85760-000 
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EXTRATO PARA PUBLICA4A0 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO 

PARCERIA VOLUNTARIA N° 04/2019 
LEI N° 13.019/2014 

0 PREFEITO DE CAPANEMA, no use de suas atribuicaes legais, corn fiilcro 
art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal n° 
6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento publico nos termos 
do art. 31 e 32, caput da Lei 13.019/14, para formalizacao do Acordo de Cooperacdo n° 
01/2019 corn a entidade Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, 
inscrita no CNPJ/MF n° 80.883.002/0001-05, corn sede na Rua Tamoios, 1820, Centro, na 
cidade de Capanema — PR. 

Na forma do §2° do artigo 32 da Lei Federal n° 13.019/2014, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias para eventual impugnacao. 

Capanema, 03 de dezembro de 2019 

A 	elle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrac5o 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilaff 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N9  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.prgov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administracao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educac5o, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social: Sandra Pagno 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saude: Jonas Welter 
Secretario de Viag5o, Obras e Urbanismo: Clesio Novick 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: admcamara@ampernet.com.br  
Capanema - Parana 
Vereador: Airton Marcelo Barth - Presidente 
Vereador: Valdomiro Brizola - Vice-Presidente 
Vereadora: Izolete Ap. Walker - 1 Secretaria 
Vereador: Edson Wilmsen - 29 Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereador: Sergio Ullrich 

ATOS LICITATORIOS  
EXTRATO PARA PUBLICA00 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLIC() 
PARCERIA VOLUNTARIA N° 04/2019 

LEI N° 13.019/2014 

O PREFEITO DE CAPANEMA, no uso de suas atribuigOes le-
gais, corn fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 
1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal n° 6.382/2017, infor-
ma que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento p0blico 
nos termos do art. 31 e 32, caput da Lei 13.019/14, para formal-
izacao do Acordo de Cooperage.° n°  01/2019 corn a entidade 

ORGAO DE DIVULGAgA0 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - EDIcAO 0398 

94 
Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, 
inscrita no CNPJ/MF n° 80.883.002/0001-05, corn sede na Rua 
Tamoios, 1820, Centro, na cidade de Capanema — PR. 

Na forma do §2° do artigo 32 da Lei Federal n° 13.019/2014, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnagao. 

Capanema, 03 de dezembro de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO N° 6.715, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Abre Creditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 
809.193,74. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no 
uso de suas atribuiceies legais e conforme disposto na Lei Mu-
nicipal n° 1.661, de 26 de outubro de 2018 e na Lei Federal n° 
4.320, de 17 de marco de 1964, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam abertos os Creditos Adicionais Suplementares no 
valor de R$ 809.193,74 (oitocentos e nove mil, cento e noventa 
e tres reais e setenta e quatro centavos), conforme classificagao 
funcional programatica abaixo: 

ORGAO: 05.00—SECRETARIA DE ADMINISTRAcA0 
UNIDADE: 05.01 — SECRETARIA DE ADMINISTRAcAO 
ATIVIDADE: 04.122.0402.2-023 — ATIV DA SECRETARIA DE 
ADM IN ISTRAcA0 
CONTA/ELEMENTO: 0260 — 31.90.11.00.00 — VENC E VANT 
FIXAS — PESSOAL CIVIL 
FONTE RECURSO: 000 — RECURSOS ORDINARIOS LIVRES 
— EX CORRENTE 
VALOR: R$ 32.000,00 (recurso por excesso de arrecadagao) 
CONTA/ELEMENTO: 0330 — 33.90.35.00.00 — SERVIcOS DE 
CONSULTORIA 
FONTE RECURSO: 000 — RECURSOS ORDINARIOS LIVRES 
— EX CORRENTE 
VALOR: R$ 30.000,00 (recurso por excesso de arrecadageo) 

ORGAO: 05.00—SECRETARIA DE ADMINISTRAcA0 
UNIDADE: 05.01 — SECRETARIA DE ADMINISTRAcA0 
ATIVIDADE: 09.272.09012-072 — ENCARGOS PREVI-
DENCIARIOS DA ADMINISTRAcA0 
CONTA/ELEMENTO: 0450 — 3190.13.00.00 — OBRIGAcOES 
PATRONAIS 
FONTE RECURSO: 000 — RECURSOS ORDINARIOS LIVRES 
— EX CORRENTE 
VALOR: R$ 14.000,00 (recurso por excesso de arrecadacao) 

ORGAO: 07.00—SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E 
ESPORTES 
UNIDADE: 07.01 — DEPARTAMENTO DE EDUCAcAO 
ATIVIDADE: 12.361.1201.2-102 — ATIV DO ENSINO FUNDA-
MENTAL - MANUTEKAO 
CONTA/ELEMENTO: 0580 — 31.90.13.00.00 — OBRIGAcOES 
PATRONAIS 
FONTE RECURSO: 103 — 5% SOBRE TRANSF CONST FUN-
DEB — EX CORRENTE 
VALOR: R$ 89.000,00 (recurso por cancelamento) 
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EXTRATO PARA PUBLICACAO tom ELN• MUNICIPAL DE ASSIST NCIA OC A - 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Rua: Soledade, 720, Centro. 
PLANALTO - PARANA 

PUBLICO 
PARCERLA VOLUNTARIA N° 04/2019 LEI N°: 819 DE 18 DE SETEMBRO DE 1995 

LEI N° 13.019/2014 

REsoLuoto N° 10/2019 , 

0 PREFEITO DE CAPANEMA, no uso de suas Sumula: Aprovaceo do DeMonstrativo Sintetkra 

atribuicoes legais, corn fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal Anual Co-financiamento Federal - FNAS 2018. 

13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal n° 
0 Conselho Municipal de Assiste'ncia Social - CMAS, de Planalto, estado 

6.382/2017, inform que foi autorizada a inexigibilidade de do Parana, no use de suas atribuicoes legais que Ihe confere a Lei Municipal 

chamamento public() nos ten-nos do art. 31 e 32, caput da Lei n9  819/95 de 18 de setembro de 1995. 

13.019/14, para formalizaydo do Acordo de Cooperaydo n° Considerando a Deliberageo da Plendria realizada em 09 de outubro de 
01/2019 corn a entidade Associacdo de Pais e Amigos dos 2019, em reunieo ordinaria do CMAS. 

Excepcionais de Capanema, inscrita no CNPJ/MF n° RESOLVE: 
80.883.002/0001-05, corn sede na Rua Tamoios, 1820, Centro, 
na cidade de Capanema— PR. Art, 12 - Aprovar a Prestaceo de Contas do Demonstrativo Sintetico Anual da 

execuceo fisico-financeiro - Servicos/prograrnas PAIF - Programa de Atenceo 
Integral as Familias e do SCEV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de 

Na forma do §2° do artigo 32 da Lei Federal n° Vinculos do Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS 2018.   
1 	.019/2014 	fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para , 
eventual impugnaydo. 

Art 29 - Esta resoluceo entra em vigor ern data de sua publican. 

Capanema, 03 de dezembro de 2019 Planalto, 09 de dezembro de 

kkURA 
ngete LO pes 

\ jfIESIDENTE DO CMAS 
Americo Belle 

Prefeito Municipal 

. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CMAS 

Rua: Soledade, 720, Centro. 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC„,-„,.,.„,_ 	_  t.  
Rua: Soleclade, 720, Centro. 

PLANALTO - PARANA 
PLANALTO - PARANA 

LEI N°: 819 IDE 18 DE SETEMBRO DE 1995 
LEI N° 819 OE 18E 	T 	• 	_ : 	 4 	:-, 	7.,._ 

' 
RESOLKAO Nit 12/2019 	 . 

Sumula: Aprovacao do Demonstrativo Sintetico RESOLUCAO hI2 11/2019 
Anual Co-financiamento Federal — FNAS — 

t 	 IGD/SUAS - 2018. Sumula: Aprovaceo do Demonstrativo 
Sintetico Anual Co-financiamento Federal — 
FNAS — IGD BF -2018. 

0 Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS, de Planalto, estado 

do Parana, no uso de suas atribuicoes legais que Ihe confere a Lei Municipal O Conselho Municipal de Assistencia Social — CMAS, de Planalto, estado 
n2  819/95 de 18 de setembro de 1995. do Parana, no uso de suas atribuictles legais que !he confere a Lei Municipal 

ri 819/95 de 18 de setembro de 1995. 
Considerando a Deliberacao da Plenaria realizada no dia 09 de dezembro 

de 2019, am reunleo ordindria do CMAS. Considerando a Deliberacao da Pleneria realizada no dia 09 de dezembro 
de 2019, em reunl8o ordindria do CMAS. 

RESOLVE: 
RESOLVE: 

Art. 12 - Aprovar a Prestaceo de Contas do Demonstrativo Sintetico Anual da 
fisico-financetro 

Art 1° - Aprovar a Prestaceo de Contas do Demonstrativo Sintetico Anual da execucao 	 — GestSo IGD/SUAS — 2018, (Indite de Gestlo 
execucao fisico-financeiro — gest5o PBF/ Programa Bolsa Familia - indite de descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social). 
Geste° Descentralizada- 2018. 

Art. 2t - Esta resolucSo entra em vigor em data de sua publimOo. 
Art. 22 - Esta resolucao entra em vigor em data de sua publicacao. 

, 	1 
Planalto, 09 de Dezembro de lb Planalto, 09 de dezembro de 09. 

- \ 10 )\ .44' 41 	11 	P -- 
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P 	SIDENTE DO CMAS ,,,_.P ESIDENTE DO CMAS 
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