
 

RESOLUÇÃO SEI Nº 7575895/2020 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 10 de novembro de 2020.

Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS
Lei nº. 5.622 de 25 de setembro de 2006

 

RESOLUÇÃO Nº 056 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, conforme deliberação da reunião ordinária do dia 10 de novembro de 2020;

 
Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social é órgão colegiado de caráter

deliberativo, fiscalizador e permanente;
 
Considerando que o CMAS possui atribuições de avaliar, acompanhar e fiscalizar ações em

relação ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
 
Considerando o Ofício SEI Nº7544197/2020 - que encaminha o Plano de Trabalho:

Prorrogação de Vigência do termo de colaboração da entidade Associação de Amigos do Autista de Joinville
- AMA - Programa de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência e suas Famílias – 45 vagas –
Valor unitário R$237,66 – Valor mensal: R$10.694,72;

 
Considerando o parecer da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento;
 
Resolve:
 
Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho da entidade Associação de Amigos do Autista de

Joinville - AMA - Programa de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência e suas Famílias – 45
vagas – Valor unitário R$237,66 – Valor mensal: R$10.694,72, referente a prorrogação de vigência do Termo
de Colaboração por um período de 12 meses, conforme anexo.
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Este documento possui o anexos SEI Nº: 7575983
 
 

Ariel Vieira
Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

 
 

Documento assinado eletronicamente por Ariel Vieira, Usuário Externo, em
11/11/2020, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7575895 e o código CRC DB85C983.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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A
Associação de Amigos do Autista de Joinville

Pl a no  de  Tra bal ho

1 - Dados Cadastrais

órgão  E nt idade Conc edente CNPJ
Prefeitura Munici pal de Joinville /FINTAS 08.184.785/0001-01

Endereço :
Av.  He rma nn Au st  Lepper, 10  -  Centro
Cidade: UF CEP: DDD Telefone Esfera Administrativa Municipal
Joinvil le SC 89.221-000 (047)3431-323  3
Nome do  Responsável CPF:
Udo Dõhler 006.091.969-87
Cédu la de Ident idade/Orgão  Expedidor Cargo  /  Função Matrícula
373.765-9 - SSP/SC Prefeito 42.960

órgão  /  Ent idade Proponente CNPJ:
AMA - Associação de Amigos do Autista de Joinville 79.361.382/0001-39
E-mail : amail le @c-nnail.com / adm âamajo invi l le.o rg

Endereço :
Rua José Gerard Ro lim Fi lho , 185 -  Bom Ret i ro
Cidade: U F CEP: DDD Telefone Ent idade Fi lant rópica
Joinvil le SC 89.222-590 (047) 3425-5649 Sem Fins Lucrat ivos
Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento
43954-1 do Brasil 828-1 Joinville
Nome da Responsável CPF:
Paula Cristina Duarte de Góes 988.872.706-00
Cédu la de Ident idade /  Orgão  Expedidor Função
4.587 .548-0 -  SSP/SC Presidente
Endereço CEP:
Rua Jacob Eisenhut, n°342 apto 701 - Centro - Joinville SC 89203-070

2  -  De sc riç ão

Tí tu l o  Ser viço :  AMA - Pr ogram a de  Habi l i taç ão  e Período de Execu ção
Reabilitação para pessoas com def iciência e suas Início Término
famílias na Proteção Social Básica APE 12 meses APE
Objeto: Auxilio financeiro visando o atendimento de até 45 usuários/famílias em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, no Programa de Habitação e Reabilitação para pessoas com
deficiência e suas Famílias na Proteção Social Básica.
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A
As sociação  de Amigos  do  Aut ista  de Joinv ille

Just i f i cat i va: O Tra nst o r no  do  E spe ct ro  Au t i sta  ( TEA) é u m te rmo  que engl oba  p rej u i zo
severo e invasivo em diversas areas do neurodesenvo lvimento , cu jas características
envo lvem al t eraçõ es qua l i tat i vas e quant i tat i vas da com unicação , seja  nas  hab i l idades de
l inguage m verba l  e/ou  não  verbal ,  das  habi l i dades de  intera gão  soc ial  e do  compor tamento
caracterist icamente estereo t ipados, repet i t ivos. Nos u l timos anos as estat íst icas sobre o  TEA
poetam  que o  t ransto rno  tem t ido  um au mento  subst ancial  (1 :1 50 ,em 2000 ,  para 1:88 , em
2008 , afetando mai s pess oas do sexo mascu l ino , na pr opor çã o  de 3 a 5 hom ens pa ra 1
mulher) . Em  Jo inv i l le , c onf o rme  da dos do  Censo  da Secr etar ia de E duc açã o , há m ais 100
aluno s co m au t ismo  mat ricu lados  no  Ensi no  r egu la r , desde  a Educaç ão  Infant i l  a o  Ensino
Fundam ental .  A AMA - Ass oc iagéo  de  Amigos  do  Au t i sta , est á há 30  anos at uando  co mo
ent idade beneficente socioassistencial  neste município . Atualmente atende um públ ico  de 87
usuários e suas familias, sendo que, dentre estas, 37  já estão inseridas no  P rogr ama de
Habi li taçaõ  e Reabi l itação  para Pessoas com Deficiências e Suas Famil ias dentro da Pro teção
Social  Bá sica. Po rtanto , a parcer ia é fundamental  para que  haja co nt inu ida de e efe t ividade
nos atendimentos do  Programa, bem como para a inserção  de novos usuários e suas famíl ias
que agua rdam vaga e estão e m dem anda reprimida. Al ém do objet ivo de auxi liar no
tratamento  para individuos com TEA, mediante o  desenvo lvimento  de at ividades di ferenciais
que auxi l iam na habi l i tação  do  au t ista, tem-se em vista o  objet ivo  de acompanhar e o rientar
as fainfl ias e profissionais que se relacionam com o usuário, be m como prestar
esclarec imentos  á popu l ação  qu ando  op rtuno.

P l ano  de  Tr aba lho

3 - Metas

N° Des cr iç ão  por t i po  de ate nd im en to Qt de /d ia . Val o r  U ni t ár io Valo  To tal
R $ (m ês) R$

01
Programa de Habi tação  e Reabi li tação para 45 237,66 10.694,72
Pessoas com Deficiência e suas fa mílias

TOTAL 237,66 10.694,72

4  -  De spes as  de Exec uç ão

De spesas
da  Me ta

Espe cif icaç ão
Pa game nto  P arc ia l das De s pesas

Me nsa l
R$

Tota l
R$

Iníc io Té rmino

Pagamento de pessoal com ou sem 10.694,72 128.336 ,64 04/12/20 03/12/21
encargos e/ou material de consumo

01
e/ou gêneros al iment ícios e/ou
material de higiene e limpeza e/ou
pagam ento de serviços de tercei ros
(pessoa fisica e/ou ju rídica)

TOTAL 10.694,72 128.336,64

r n , e i j ,
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5 - Cronograma de Desembolso -  Valor de Repasse Mês (máximo estipulado)
Concedente

Me ta 25° Mês 26° Mês 27° Mês 28° Mês 29° Mês 30° Mês
01 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72

Meta 31° Mês 32° Mês 33° Mês 34° Mês 35° Mês 36° Mês
01 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72 10.694,72

6  -  De c la raç ão

Na qual idade de representante legal  do  proponente, declaro, para f ins de prova junto  à Prefei tu ra
Municipal  de Jo invi l le, para os efei to s e sob as penas da lei ,  que  ine xiste  qua lque r dé bito  e m
mora  ou s ituaç ão  de  inadimplê nc ia com o  Tesouro  Municipal ,  que impeça a t ransferência de
recursos o riundos de do tação  consignadas nos o rçamentos do  Município , na fo rma deste P lano
de Trabalho /Atendimento .

PEDE DEFERIMENTO

Jo invi l le, 05 de Novembro de 2020

Proponente:

www. amajoinv i lté,:órg -- , , .

s - ° a o ° ° c - ° o o a a
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