PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
(Lei 13.019/2014, Seção III – Da Transparência e do Controle – Artigos 10 e 11)
1- IDENTIFICAÇÃO:
Data de Assinatura: 28/02/2020
Início da Vigência: 02/03/2020
Término da Vigência: 31/12/2020
Termo de: ( ) Fomento ou ( X ) Colaboração.
Número do Termo: 003/2020
Número do Processo Administrativo: 3883/2019
Secretaria Municipal responsável pelo acompanhamento: Secretaria Municipal de Assistência Social
02- OCS PARCEIRA:
Nome Org. da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque do Canaã (APAE)
CNPJ: 04.073.548/0001-12
03 - OBJETO:
Descrição do objeto da parceria: Consiste na cooperação técnica e financeira para contratação de recursos humanos
e provimento da APAE para o atendimento especializado às crianças, jovens e adultos com Deficiência Intelectual
e/ou Múltipla e Transtornos Globais de Desenvolvimento – TGD em situação de dependência e/ou de desproteção
social, sem condições para sua automanutenção, com histórico de desassistência de serviços essenciais, com
precariedade dos cuidados familiares; do alto grau de estresse do cuidador, de desvalorização da
potencialidade/capacidade da pessoa, isolamento social, confinamento, abandono, maus tratos, dentre outras
situações que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência
e do familiar.
04 – REPASSE DOS RECURSOS:
Valor total da Parceria: R$ 148.800,00 (Cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais)
Valor liberado até esta data: R$ 89.280,00 (Oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais)
05- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Forma de apresentação de Prestação de Contas: Bimestral
Número do Processo da Última Prestação de Contas: 2329/2020
Data prevista para prestação de Contas Final: 15/01/2021
Prazo para análise da prestação de contas: 30 (trinta) dias
Resultado da análise da prestação de contas: 10 (dez) dias
06 – DESPESAS COM EQUIPE DE TRABALHO:
Valor total da remuneração mensal (salários+encargos sociais): R$ 11.029,65 (onze mil, vinte e nove reais e sessenta
e cinco centavos)
Remuneração prevista para o exercício (salários+encargos sociais): R$ 113.101,00 (cento e treze mil, cento e um
reais)
Funções desempenhadas pela equipe: Acolhida dos usuários, atendimento social, orientação sociofamiliar,
acompanhamento, desenvolvimento de programas e projetos sociais, garantia de direito, realizar oficinas, contribuir
com a promoção da autonomia, realizar atividades artísticas, culturais, de lazer, esportivas, promover a inclusão,
entre outros.
Atualizado em: 21/09/2020.
Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014.
Prestações de Contas com Parecer Técnico conclusivo favorável da Gestora de Parceria, homologado pela Comissão
de Monitoramento e Avaliação de Parceria e aprovada pela Secretária Municipal de Assistência Social.

