MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Senhor Diretor do Departamento de Justiça,
Na qualidade de representante legal da Instituição abaixo qualificada, venho,
respeitosamente encaminhar o relatório circunstanciado de atividades, em atenção a Lei nº
91/35, regulamentada pelo Decreto nº 50.517/61, objetivando:
(X ) Concessão do título de Utilidade Pública Federal (Requerimento)
(X ) Manutenção do título de Utilidade Pública Federal (Prestação de Contas Anual)

Vila Velha, 12/03/2010

____________________________
Sônia Maria Lessa Schneider
Presidente
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Relatório Circunstanciado
A. IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha
CNPJ: 05768616/0001 - 20
Endereço:Rua Cabo Ailson Simões, 1050 - Centro
Cidade/ UF: Vila Velha - ES
Telefone: (27) 3229-0186 / 3032-6166
Caso a entidade possua filial ou outros estabelecimentos, favor informar: ( NÃO POSSUI FILIAL)
B. TIPO DE ESTABELECIMENTO
A sede da entidade é:
[ x ] Alugada [ ] Própria

[ ] Cedida [ ] Comodato [ ] outros

C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO
Informe os dados relativos ao PRIMEIRO registro legal da Entidade. A data será utilizada para
saber quando a Entidade foi formalmente constituída e qual sua idade.

Número do Registro no livro:
Nº A 29
Número:
2680
Cartório:
Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona
Município/ UF:
Vila Velha
Data do Registro:
02 de jlho de 2003
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D. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Presidente ou Representante legal da entidade:
Sônia Maria Lessa Schneider
Cargo: Presidente
CPF:
055.518.107-39

Profissão: Empresaria
RG:

Órgão Expedidor:
243.950

SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não ( x )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não (x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________

Relacione os demais diretores da Entidade.
Nome do Diretor:
Frans Schubert Sathler A. Ambrósio
Cargo: Vice Presidente
CPF: 720.962.257-87

Profissão: Autonômo
RG:802.556
Órgão Expedidor:SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não ( x )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Luiz Marcelo Silva Schimid
Cargo:1º Diretor Financeiro
CPF: 731.809.987-68

Profissão: Comerciante
RG: 510.990
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( x ) Não ( )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( x ) Não ( )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros (x ) Qual:Funcionário Púbico da Prefeitura Municipal de Vitória
Nome do Diretor:
Maria de Fátima Oliveira
Cargo: 2ª Diretora Financeira
CPF: 022.716.977-86

Profissão: Empresária
RG: 422.118
Órgão Expedidor:SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (x )
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Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Edílson Pereira Rangel
Cargo: 1º Secretário
CPF: 845.738.307-82

Profissão: Funcionário Publico
RG: 691.691
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim (x ) Não (

)

Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Armelinda Nascimento
Cargo: 2º Secretária
CPF:
719.834.147-00

Profissão: Costureira
RG: 561.832
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Jose Gomes Pereira
Cargo: Diretor de Patrimonio
CPF: 688.420.667-53

Profissão: Comerciante
RG: 498.613
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Cléria das Graças de Freitas Silva
Cargo: Diretora Social
CPF: 876.312.297-91

Profissão: Pedagoga
RG:196.018
Órgão Expedidor:SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)

4

Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Tânia Maria Coutinho da Silva
Cargo: Diretora de Comunicação
Profissão: Do Lar
CPF: 019.823.437-61
RG:678.491
Órgão Expedidor: SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Dalva Rigoni de Souza
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Funcionária Publica
CPF: 282.256.007-20
RG:184.868
Órgão Expedidor: SSP/ES
É funcionário público? Sim ( X ) Não ( )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Júlia Viana dos Santos
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Do Lar
CPF:035.974.117-70
RG:1.038.835
Órgão Expedidor:SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X )
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Kátia Marcelino dos Santos
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Do Lar
CPF: 656.660.037-04
RG: 622.690
Órgão Expedidor: SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não (X)
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Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Maria Aparecida Ferreira Torres
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Do Lar
CPF:893.540.107-25
RG:1.169.219
Órgão Expedidor: SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Miriam Oliveira Dantas
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Do Lar
CPF: 073.973.093-55
RG:1.706.933
Órgão Expedidor: SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não ( X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Rosangela Pessini Rossini Garcia
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Do Lar
CPF: 817.980.597-20
RG:692.303
Órgão Expedidor:SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não ( x)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
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Nome do Diretor:
Sandra Pereira da Costa
Cargo: Conselheira Administrativa
Profissão: Diarista
CPF: 098.166.607-84
RG:2.175.904
Órgão Expedidor:SSP/ES
É funcionário público? Sim ( ) Não (X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Elaine da Ressurreição Perim
Cargo: Conselho Fiscal
CPF:416.667.127.87

Profissão: Do Lar
RG:304.393
Órgão Expedidor:SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Maria Vanda Santos de Santana
Cargo: Conselho Fiscal
CPF:523.990.525-87

Profissão: Do Lar
RG:4.123.192
Órgão Expedidor:SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Rita de Cássia Souza
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 578.791.847-91

Profissão: Do Lar
RG:437.848
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (X)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
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Nome do Diretor:
Luciana da Silva Machado de Paiva
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 094.412.227-20

Profissão: Dó Lar
RG: 1.993.849
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (N)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Maria Irany da Silva Nascimento
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 691.317.757-72

Profissão: Dó Lar
Órgão Expedidor: SSP/ES
RG: 647.761

É funcionário público? Sim ( ) Não (N)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________
Nome do Diretor:
Sirlene França Pinheiro
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 089.491.147-39

Profissão: Dó Lar
RG: 1.797.589
Órgão Expedidor: SSP/ES

É funcionário público? Sim ( ) Não (N)
Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?
Sim ( ) Não ( x )
Se sim, qual a função exercida?
Médico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual:_______________________

Mandato da atual diretoria:
Início:
31.07.2008

Término:
31.12.2010
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E. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último
exercício:
Data do Registro:
Cartório:
02/07/20003
Cartório do 1º ofício – 1ª Zona
Município/ UF:
Vila Velha - ES
Finalidade da alteração:
Ata de Assembléia Geral de Fundação datada de 04.03.2003
Cartório:
Cartório de 1º Ofício

Data do Registro:
19.03.2004

Município/ UF:
Vila Velha – ES
Finalidade da alteração:
Alteração do Estatuo datada de 30.12.2003
Cartório:
Cartório de 1º Ofício – 1ª Zona

Data do Registro:
19.03.2004

Município/ UF:
Vila Velha - ES
Finalidade da alteração:
Ata da Assembléia Geral extraordinária datada de 30.12.2003
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F. RECURSOS HUMANOS
DESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL
Assistente Social
Psicólogo
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Pediatra
Neurologista
Auxiliar Administrativo I
Auxiliar Administrativo II
Coordenador Geral
Auxiliar de Serviços Gerais
Motorista
Cozinheira
Assistente Adm/Fin.
Diretora Escolar
Professores Cedidos pela SEDU
Auxiliar de Serviços Gerais Cedidos pela SEDU
Auxiliar de Secretaria Cedida pela SEDU
Diretoria Voluntária
Mães Voluntárias

QUANTIDADE
02
01
03
03
02
01
01
02
02
01
02
01
01
01
01
28
03
02
25
40

G. RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE
Indique uma pessoa que conheça detalhadamente a Entidade e que seja de fácil contato para o
público em geral:
Nome:
Elizabeth Vianna Guerzet
Cargo:
Coordenadora Geral
DDD/ Telefone:
(27) 32290186 ou 30326166

E-mail:
Apaevv.presidencia@apaebrasil.org.br

Para o requerimento do título de Utilidade Pública Federal a entidade deverá demonstrar os serviços
desenvolvidos e o demonstrativo contábil dos três anos anteriores à formulação do pedido. Sendo
assim, a entidade que requer o título deverá preencher os itens de atividades e serviços (itens H a J) e
o Demonstrativo contábil (item K) para cada um daqueles exercícios, indicando o ano de referência
das atividades relatadas. Por exemplo, a entidade que formula o pedido em 2005 deverá apresentar as
informações solicitadas referente aos anos 2002; 2003 e 2004, separadamente.Ano:2009
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ATIVIDADES
1) Apresentação
O Município de Vila Velha possui uma população de aproximadamente 413.548 habitantes, dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Estimativa de População Referente ao ano 2009,
com taxa de crescimento de 3,77 e o índice de desenvolvimento humano - IDH de 0, 817 (IBGE – 2000).
O município é constituído por 05 (cinco) distritos: Barra do Jucu, São Torquato, IBES, Argolas e Vila
Velha (sede). Faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória que engloba os municípios de
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Comparando o índice de exclusão
social entre estes municípios, Vila Velha situa-se em uma posição intermediária, alcançando a 251ª
posição no ranking nacional e a 2ª nos rankings estadual e da Região Metropolitana.
A APAE de Vila Velha foi fundada em 04 de abril de 2003, instituída e integrada por pais e amigos das
pessoas com necessidades especiais. Iniciou os atendimentos do Centro Clínico em 2004, com uma
equipe multiprofissional composta por assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogas, médicos e nutricionistas.
A APAE de Vila Velha – ES é mantenedora da Escola “Darcy Pacheco de Queiroz” que teve início em
fevereiro de 2009, com programas na área educacional, estimulação precoce, fisioterapia, educação para
o trabalho, educação física, iniciação ao esporte, atendimento médico e psicosocial. Visando manter
todas essas atividades possue um quadro de profissionais qualificados que tem como missão “Promover
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família,
direcionadas à melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma
sociedade justa e solidária”.
Para assegurar um trabalho de excelência com os assistidos, o envolvimento das famílias e da sociedade
é fundamental. Por este motivo, a APAE de Vila Velha desenvolve inúmeras ações e campanhas
educativas abertas à comunidade de pessoas com necessidades especiais, que leva qualificação
profissional, assistência social e saúde a este público:
• Cursos de geração de renda para a família;
•

Palestras de orientação às famílias;

•

Formação e atuação nos Grupos de Acolhimento e de Apoio à Família e acompanhamento.
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Atualmente a APAE de Vila Velha atende a 160 (cento e sessenta) assistidos, com horários fixos
semanais na área clínica nos setores de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e
Serviço Social, Neurologia e Pediatria, realizando uma média de 1.500 (hum mil e quinhentos)
atendimentos/mês, visando a reabilitação e a inclusão social dos assistidos, atendendo também a 210
(duzentos e dez) alunos com necessidades especiais diversas, na Escola Especial “Darcy Pacheco de
Queiroz”. Esses atendidos estão distribuídos em 44 (quarenta e quatro) bairros distintos do município
de Vila Velha, sendo que 60% (sessenta por cento) pertencem à Região Administrativa V caracterizada
por alto índice de pobreza, maior distância da APAE de Vila Velha e engloba também a área rural do
município sendo os outros 40% (quarenta por cento) as demais regiões.

2) Detalhamento das atividades/ serviços e projetos desenvolvidos

ATIVIDADE DE FISIOTERAPIA:
Descrição: O setor de Fisioterapia compõe uma equipe multiprofissional da Apae - Vila Velha, que visa a
adequação e/ou inserção do paciente na sociedade com máxima qualidade de vida para o paciente e a
família.

Objetivo: Propiciar a Potencialização cinético funcional de pacientes com déficit neuro-sensório-motor,
favorecendo sua integração social.

Público Alvo:
Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus familiares.
Período de realização:
De fevereiro a dezembro, sendo atendimentos semanais de trinta minutos cada, individual ou em grupo.
Podendo chegar a 20 minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS.
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Resultados obtidos:
Com o trabalho realizado foi possível aprimorar o desenvolvimento neuro-motor, prevenindo
deformidades e contraturas, evitando desta forma cirurgias desnecessárias. Foi alcançada uma melhor
participação familiar mediante as orientações e consequentemente melhor qualidade de vida.

Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta), em horários fixos semanais.
Possuindo uma Capacidade Instalada de 4.320 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
ATIVIDADE DE SERVIÇO SOCIAL
Descrição:
O setor de Serviço Social compõe uma equipe multiprofissional da APAE - Vila Velha, visando informar
e orientar a família da pessoa com deficiência, visando a melhor qualidade de vida do mesmo.
Objetivo:
Contribuir na garantia da missão institucional e humanizar a relações família x instituição, através de
práticas cotidianas prevista em Programas e Projetos.
Público Alvo:
Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus familiares.
Período de realização:
De fevereiro a dezembro, sendo atendimentos semanais de trinta minutos cada, individual ou em grupo.
Podendo chegar a 20 minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta)
Possuindo uma Capacidade Instalada de 384 atendimentos anuais.
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
ATIVIDADE DE TERAPIA OCUPACIONAL
Descrição:
O setor de Terapia ocupacional compõe uma equipe multiprofissional da APAE - Vila Velha, visando a
promoção do desempenho funcional da pessoa com deficiência, compreendido nas áreas de atividades de
auto-cuidado, atividades instrumentais de vida diária, trabalho, estudo, lazer e participação social.

Objetivo:
Contribuir no desempenho, funcionabilidade e participação social da pessoa com deficiência mental,
prevenindo e tratando distúrbios, disfunções e desabilidades visando à melhoria da qualidade de vida.
Público Alvo:
Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus familiares.
Período de realização :
De fevereiro a dezembro, sendo atendimentos semanais de trinta minutos cada, individual ou em grupo.
Podendo chegar a 20 minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Resultados obtidos:
As atividades desenvolvidas promoveram maior autonomia na execução das AVD’s (atividade de vida
diária) dos assistidos, bem como contribuíram para um melhor desempenho e funcionalidade na atividade
manual e sociabilidade, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.
Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta), em horários fixos semanais.
Possuindo uma Capacidade Instalada de 4.320 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %

ATIVIDADE DE PEDIATRIA:
Descrição: Promover a saúde
Objetivo: Diagnosticar e tratar crianças
Público Alvo: Pacientes com deficiência mental e ou múltipla, menores de 16 anos, cadastrados na APAE
de Vila Velha.
Período de realização: de fevereiro a dezembro, duas vezes na semana, com atendimentos de 25 minutos
cada. Podendo chegar a 20 minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único
de Saúde – SUS.

Resultados obtidos: Pacientes tratados e acompanhados continuamente.
Nº total de beneficiários atendidos: 100 (cem)
Possuindo uma Capacidade Instalada de 480 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
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ATIVIDADE DE NEUROLOGIA:

Descrição: Diagnosticar ou detectar a deficiência intelectual e/ou física, para que o deficiente tenha
melhores condições de se desenvolver.
Objetivo: Medicar o paciente dando melhores condições de vida.
Público Alvo: Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus
familiares.
Período de realização: de fevereiro a dezembro, uma vez por semana.
Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta)
Possuindo uma Capacidade Instalada de 480 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %

Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
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ATIVIDADE DE FONOAUDIOLOGIA:
Descrição:
O setor de Fonoaudiologia compõe uma equipe multiprofissional da Apae - Vila Velha, com intuito de
potencializar o desenvolvimento da comunicação oral e escrita, da motricidade orofacial, voz, audição da
pessoa com deficiência.
Objetivo:
Prevenir alterações cognitivas, auditivas, de motricidade oral e de promover manutenção e/ou adequação
de habilidades neuro-vegetativas e comunicativas; visando a intervenção clínica, assessoria,
encaminhamentos e orientações nas diversas patologias da comunicação e alimentação em todos os seus
aspectos, além da promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência.
Público Alvo :
Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus familiares.
Período de realização:
De fevereiro a dezembro, sendo atendimentos semanais de trinta minutos cada, individual ou em grupo.
Podendo chegar a 20 minutos por atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Resultados obtidos:
Com o trabalho desenvolvido foi possível promover a independência comunicativa através de atividades
voltadas para o desenvolvimento da fala e da linguagem oral e escrita; e também, melhorar as funções
envolvidas no processo da alimentação, “mastigação, deglutição, sucção e respiração”.
Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta)
Possuindo uma Capacidade Instalada de 4.320 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %

17

ATIVIDADE DE PSICOLOGIA:
Descrição:
O setor de psicologia compõe uma equipe multiprofissional da Apae - Vila Velha, dando suporte
psicológico a pessoa com deficiência e seus familiares, no seu processo de inclusão social.
Objetivo:
Promover o desenvolvimento das potencialidades e habilidades da pessoa com deficiência e sua família,
facilitando a sua interação com a sociedade.
Público Alvo:
Pacientes com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha e seus familiares.
Período de realização:
De fevereiro a dezembro, atendimentos semanais, período de atendimento individual de trinta minutos
cada ou em grupo, e avaliação psicológica de 01 hora cada. Podendo chegar a 20 minutos por
atendimento, conforme preconiza a legislação do Sistema Único de Saúde – SUS.

Resultados obtidos:
Uma maior compreensão de suas formas de se expressar, crescimento do seu bem estar, visando
sentimentos como maior auto-estima, aceitação de si mesmo, fatores fundamentais para o crescimento e
bem-estar da pessoa.
Nº total de beneficiários atendidos: 240 (Duzentos e quarenta)
Possuindo uma Capacidade Instalada de 768 atendimentos anuais.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
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ATIVIDADE PEDAGÓGICA PPEP:

Descrição: Programa Pedagógico de Estimulação Precoce (PPEP).
Objetivos: Desenvolver progressivamente a independência na realização das mais diversas ações;
possibilitar a auto-expressão contribuindo para o desenvolvimento neuropsicomotor; explorar o ambiente
despertando a curiosidade e interesse.
Público Alvo: Crianças de 0 a 3anos, com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila
Velha.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Nº total de beneficiários atendidos: 35 (trinta e cinco).
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %

Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %

ATIVIDADE PEDAGÓGICA PEI:
Descrição: Programa Educacional Infantil (PEI).
Objetivos: Desenvolver a independência na realização das ações e no relacionamento interpessoal;
possibilitar a auto-expressão contribuindo para o desenvolvimento neuropsicomotor; explorar o ambiente
despertando a curiosidade e interesse; valorizar aspectos sócio-afetivo; desenvolver capacidade de
produção artística.
Público Alvo: Crianças de 4 a 5 anos, com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila
Velha.
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Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Nº total de beneficiários atendidos: 19 (dezenove).
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %
Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %

ATIVIDADES PEDAGÓGICA PEB:
Descrição: Programa Educacional Básico (PEB).
Objetivos: Propor atividades que oportunize o aluno a vivência de experiências reais de comparar sobre
as ações de seu cotidiano, sintetizando, refletindo, abstraindo, criando hábitos de estudo com precisão,
ordem e clareza; melhorar a compreensão da comunicação oral e escrita;
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com deficiência mental e ou múltipla cadastrados
na APAE de Vila Velha.
Período de realização: de fevereiro a dezembro.
Nº total de beneficiários atendidos: 52 (cinqüenta e dois).
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero) %

Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero) %
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
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ATIVIDADE PEDAGÓGICA NPO:

Descrição: Núcleo Pedagógico Ocupacional (NPO).
Objetivos: Avaliação e treinamento ocupacional, considerando-se principalmente a população que não
atenderá o mercado de trabalho formal e/ou autônomo por carência de condições pessoais de adequação
comportamental para tanto.

Público Alvo: Jovens e adultos acima de 15 anos, com deficiência mental e ou múltipla cadastrados na
APAE de Vila Velha.

Período de realização: de fevereiro a dezembro.

Nº total de beneficiários atendidos: 64 (sessenta e quatro).

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero). %

Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero). %

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero) %
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ATIVIDADE PEDAGÓGICA PPE:
Descrição: Programa Pedagógico Específico (PPE).

Objetivos: Expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades utilizando diferentes
linguagens: corporal, musical, plásticas, oral e escrita; vivenciar novas expectativas de forma e
compreender melhor o mundo a sua volta.

Público Alvo: Crianças a partir dos 3 anos, jovens e adultos severamente comprometido com deficiência
mental e ou múltipla cadastrados na APAE de Vila Velha.

Período de realização: de fevereiro a dezembro.

Nº total de beneficiários atendidos: 32 (trinta e dois).

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 (zero). %

Percentual da gratuidade parcial: 0 (zero).%

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 (zero).%
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3) Considerando as atividades detalhadas acima, informe o público alvo principal (mais
representativo), dentre as opções abaixo, em relação aos beneficiários das atividades.
A entidade poderá selecionar até três opções de Público Alvo, que considere mais representativos dos
beneficiários das principais atividades que realiza. Para isso, os campos selecionados devem ser preenchidos
com os algarismos 1, 2 e 3, de acordo com a ordem de prioridade do público alvo.
( ) Crianças e Adolescentes;
( ) Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual;
( ) Idosos;
( ) Mulheres;
( ) Associações;
( ) Pequenos produtores;
(X ) Portadores de Deficiência;
( ) Negros/ Quilombolas;
( ) Indígenas;
( ) Estudantes;
( ) Adolescentes em conflito com a lei;
( ) Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário;
( ) Indivíduos em situação de rua (moradores de rua);
( ) Migrantes/ Imigrantes;
( ) Família;
( ) Usuários de substâncias psicoativas.
( ) Comunidades locais
( ) Comunidade científica
( ) Autoridades locais
( ) Lideranças comunitárias
( ) Moradores de áreas de ocupação
( ) Outras ongs;
( ) Organizações/ movimentos populares
( ) Outros (caso a entidade atenda a algum público não especificado anteriormente, deverá clicar nessa
opção e especificar o público atendido) Qual (is) :_______________________________________
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4) Informe a origem da principal fonte de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos
realizados, marcando na opção correspondente (se a entidade recebe recursos de mais de uma fonte,
informe os percentuais recebidos de cada fonte):
(

) Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade) _____ %

( X ) Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou associados) 2,7%
(

) Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 69 %

( X ) Privada (recursos de doações eventuais) 7,8%
( X ) Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)20,5%
(

) Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais) _______ %

(

) Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.) _______ %

5) Preencha os campos abaixo com informações relativas a área de abrangência das atividades,
serviços e projetos desenvolvidos, considerando a localização do conjunto de pessoas que usufrui os
serviços prestados pela entidade. Especifique a área de abrangência no espaço correspondente a
opção escolhida:
Área Geográfica de abrangência do projeto:
(
) Bairro (Se o conjunto de pessoas que usufrui das atividades, serviços e projetos desenvolvidos está
todo localizado em âmbito local - Bairro).
Especifique o Bairro atendido pela entidade e o Município e o Estado onde se localiza o bairro:
Bairro:________________________
Município:_____________________
Estado:_________________________
( X ) Município (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos
está localizado em âmbito municipal.)
Especifique o Município atendido pela entidade e o Estado onde se localiza o Município:
Município:Vila Velha
Estado: Espírito Santo
( ) Estado (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos está
localizado em âmbito estadual)
Especifique o Estado atendido pela entidade:
Estado:____ ___________________
(
) Nacional (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos está
distribuído em âmbito nacional - diferentes regiões e/ ou Estados do território brasileiro)
Especifique os Estados ou as Regiões atendidas pela entidade:
Regiões e/ ou Estados atendidos:___________________________
( ) Internacional (Se a atuação da entidade alcança outros países)
Especifique os países atendidos pela entidade:
País (es):___________________________
6) Informe qual a zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos:
( ) Rural
( ) Urbana
( X ) Ambas (rural e urbana)
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7) Outras informações:
O quadro abaixo é destinado para informações adicionais que a entidade tenha interesse em divulgar.
Permite que a entidade relate informações não contempladas nos itens preenchidos, como: avaliação da
equipe da entidade sobre o trabalho realizado; avaliação do público alvo sobre os benefícios recebidos;
metodologias de intervenção; estratégias originais para enfrentar as dificuldades; impacto social da atuação;
experiências inovadoras; resultados alcançados; etc.
PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA APAE DE VILA VELHA NO ANO 2009
- Em 20 de janeiro de 2009 , houve reunião com o Sr. Heliossandro Mattos, Secretário de Municipal de
Educação, em nossa Instituição, visando a entrega do Projeto para Convênio da Apae de Vila Velha com a
SEMED;
- Em 20 de Janeiro, houve também reunião com a presença da Deputada Estadual Srª Janete de Sá,
negociando a liberação de verba no valor de R$ 10.000,00 através de emenda parlamentar, para o projeto da
musica na Escola.
- Em 30 de março, reunião com o Dr. Eduardo Pereira Soares, Secretário Municipal de Saúde, em seu
gabinete, para a entrega de ofício o Projeto para convênio da ApaeVV junto a SEMSA;
- Em Março a Escola Darcy Pacheco de Queiroz iniciou trabalhos com os alunos para cuidarem da horta
onde as crianças aprenderam como cuidar de varias Verduras e legumes.
- Em Fevereiro de 2009, reunião com a Srª Gisela Vivaqua Belotti, Secretária Municipal de Ação Social, em
seu gabinete, objetivando a entrega do projeto, solicitando convênio da Apae de Vila Velha junto a
SEMASC.
- Semanalmente a Apae de Vila Velha tem participação efetiva nos Conselhos de direitos da Pessoa com
Deficiência, da Criança e do Adolescente e da Assistência Social;
- Em Fevereiro de 2009 demos Inicio as aulas da Escola Especial “Darcy Pacheco de Queiroz” – APAE de
Vila Velha que tem por finalidade, ministrar a Educação Especial, em seus programas pedagógicos como
escola suplementar;

- Em Fevereiro de 2009 a Escola Especial “Darcy Pacheco de Queiroz” comemorou o carnaval no ritmo das
marchinhas, foram realizadas atividades recreativas com os alunos, abordando o tema de “Carnaval Especial
de todos os tempos”.
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- Em fevereiro participamos da Campanha Rodosol Troco Pedágio – Recebemos os representantes para
entrega do Cheque no valor de R$ 3.619,47, onde a aplicação do recurso recebido foi para o nosso bazar
Cantinho da Amizade e na manutenção da nossa APAE VV.

-Em março de 2009 houve o encaminhamento da documentação junto ao Ministério da Justiça para
liberação da Utilidade Publica Federal e Registro do Certificado de Entidade Beneficente de Assistências
Social (CEBAS);
- Em março a Diretora da Escola Darcy Pacheco de Queiroz Sra. Sonia Marly, realisou reunião com Pais,
para falar do atendimento e das freqüências, o que foi muito bom para todos os que puderam participar deste
momento importante para os nossos alunos.
- Em março a Presidente Sonia Schneider esteve no auditório do palcio da fonte Grande onde representou a
APAE de Vila Velha compondo a mesa, onde teve a oportunidade de registrar a importância das empresas /
instituições acreditarem na inclusão social através da Pena Alternava;
- Em Abril no dia 15 recebemos uma doação de leite de um evento para jovens realizado no estágio do
marista pelo Sr.Dam Bianquini do Cerimonial casa de Pedra.
- Em abril de 2009 a Apae Vila Velha teve participação na IV Romaria dos deficientes, em comemoração a
Festa da Penha.
-

Em

abril

de

2009

houve

www.vilavelha.apaebrail.org.br

a

Implantação

do

Projeto

APAE

em

rede,

com

o

site

que contém informações atualizadas referentes às atividades e eventos

realizados pela instituição;
- Em Abril os alunos da Escola de Educação Especial Darcy Pacheco de Queiroz, realizou uma
comemoração da Páscoa com uma encenação da ressurreição de Cristo.
- Em maio de 2009 houve inauguração oficial da Escola de Educação Especial “Darcy Pacheco de
Queiroz”, a solenidade contou com a participação da ilustríssima senhora Maria Lindemberg, irmã do
homenageado e sua neta Fernanda Queiroz representando toda família. Nessa tão importante inauguração
estiveram também presentes, o representante do governo o vice-governador Sr. Ricardo Ferraço, o
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excelentíssimo prefeito Neucimar Fraga, entre outras autoridades do estado. A escola que hoje carrega o
nome do saudoso senhor Darcy Pacheco de Queiroz, ex-presidente da Rede Gazeta de televisão.
- Em maio de 2009 a Escola Especial “Darcy Pacheco de Queiroz” e a área clínica comemoraram em grande
estilo o dia das mães com uma maravilhosa confraternização, através de dinâmica de grupo, de entrega das
lembranças confeccionadas pelos alunos e de um lanche especial.
- Em 28 de maio a Presidente Sonia M.Lessa Schneider esteve em reunião no Gabinete do

Prefeito de

Vila Velha Sr. Neucimar Fraga, juntamente com o Presidente da Federação Estadual das Apaes Sr.
Rodolpho Luiz Dalla Bernardina, a Conselheira Elaine da Ressurreição Perim membro da diretoria, a
Coordenadora Geral da Apae de Vila Velha Elizabeth V. Guerzet e a Diretora da Escola de Educação
Especial Senhora Sonia Marly, onde o compromisso do Sr.Prefeito Neucimar Fraga em doar uma área para
a construção da nossa nova sede foi firmado. Nesta mesma data a senhora presidente Sonia Lessa entregou
os três ofícios devidamente protocolizados e entregues nas três secretarias de saúde, ação social e educação
onde pleiteamos convênios, recebemos do nosso prefeito todo o apoio na materialização dos referidos
convênios e/ ou parcerias .
- Em maio de 2009 houve a entrega de Projeto visando convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, por
meio da Portaria 1635.
-Em maio de 2009 foi realizada a reunião visando à escolha do terreno ou construção para a nova sede da
Apae de Vila Velha, com a participação do Presidente da Federação Estadual das Apaes Rodolfo Dalla
Bernadina com o Secretário Estadual de Administração do Governo do Estado do Espírito Santo em
conjunto com representantes da Prefeitura Municipal de Vila Velha Sra. Giedre – Arquiteta Indicada pelo
Sr. Ricardo Chiabai, a Presidente Sonia Maria Lessa Schneider onde o Estado se comprometeu e ajudar a
Apae de Vila Velha na concretização da nossa nova sede.

- Em Maio foi feita a entrega do termo de referência , pelo Sr. Ricardo Chiabai, Sr.Paulo e a Senhora Sonia
Maria Lessa Schneider ao Sr. Gregório Repsoud que se comprometeu em doar voluntariamente pó projeto
Arquitetônico da Nova sede da APAE VV.
- Em maio a Apae de Vila velha participou da movimentação comunitária em

manifesto contra os

alagamentos no município; Cumprindo desta forma o seu papel social em função do alagamento que ocorre,
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no entorno, da instituição sempre que chove, impossibilitando o acesso de seus alunos/assistidos nos
serviços ofertados pela Apae de Vila Velha.
- Em junho de 2009 a Presidente da Apae de Vila Velha recebeu a representante da CETURB visando o
recadastramento das carteiras de Passe Livre (Ceturb) dos assistidos pela Apae de Vila Velha;
-Em junho implantamos a Oficina de Artes “Cantinho da Amizade”, que oferece cursos de artesanatos, com
o objetivo de capacitar às famílias de nossos assistidos que busca novas alternativas para melhorar sua
renda e a sua qualidade de vida. A idéia de oferecer os cursos na Oficina de Artes iniciou através da
observação da atual gestão quando perceberam que as maiorias das mães teriam que aguardar a saída de
seus filhos na escola, uma vez que, muitas dessas famílias encontram-se em vulnerabilidade social, e
possuem passe livre da Ceturb, com direito a acompanhante, garantindo assim, apenas o passe livre quando
acompanhada de seus filhos. Os cursos da Oficina de artes são gratuitos para a família apaeana e os
professores são voluntários.Todo produto gerado na oficina de artes, são vendidos em bazares, onde a renda
é revertida para benefício da Instituição, bem como, para a compra de material, dando assim, continuidade e
ofertando novos cursos para nossas famílias.
Os cursos disponibilizados pela APAE de Vila Velha são: Curso de pintura em molde vazado, Curso de
aplicação de flores, Curso de Crochet, Curso de Decoupage, curso de vagonite e bordado em renda turca.
- Em junho houve a participação da Apae VV nas Conferências Municipais da Assistência Social e da
Criança e do Adolescente;
- Em Junho a Apae de Vila Velha, através dos funcionários, diretores e colaboradores participaram da Festa
Junina Beneficente da GALWAN, resultando na doação de R$ 11.100,00.
- Em Junho a Apae VV participou da Festa Junina do Marista, com venda de torta salgada, resultando o
valor de R$ 535,00.
- Em Junho a Apae VV participou da Festa Junina da Associação dos moradores do bairro Divino Espírito
Santo, foram arrecadados alimentos para doação.
- Em junho a Escola Especial “Darcy Pacheco de Queiroz” realizou uma grande festa junina, com
apresentações de danças e comidas típicas;
-Em junho houve a participação da Apae VV no Lançamento da Campanha do FIA 2009;
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- Em junho a Apae VV reformou o espaço do Bazar e da oficina “Cantinho da Amizade” ampliando o
espaço, com a construção 01 banheiro, 01 sala de almoxarifado e sala de massoterapia.
- Em julho a Apae VV promoveu o Encontro de Profissionais da área clínica e escola, com ciclo de palestras
nas áreas de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, proporcionando a equipe de professores um
maior conhecimento nessas áreas.
- Em julho a Oficina de Artes “Cantinho da Amizade” formou a 1ª turma do curso de Decoupage. As alunas
receberam os certificados de conclusão do curso, entregues pela Presidente em uma grande
confraternização.
- No dia 24 de julho a Apae VV participou da reunião sobre o preenchimento dos cadastros do Censo
Escolar 2009, na Federação Estadual das Apae’s, coordenado pela Srª Denise, funcionária da Secretaria
Estadual de Educação (SEDU).

Comemoração da Semana Nacional do Excepcional – 24 a 28 de agosto
- Dia 24 de agosto – A abertura da Semana Nacional do Excepcional foi comemorada em parceria com o
cinema Kinoplex – Shopping Praia da Costa, que disponibilizou uma sessão de cinema com a exibição do
filme a Era do Gelo 3. Este evento foi marcado pela satisfação dos nossos alunos que acompanhados por sua
família tiveram a chance de trabalhar a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar. Muitos
desses alunos relataram com grande alegria que fora a 1ª vez que tiveram a oportunidade de ir ao cinema.
- Dia 25 de agosto – Fizemos uma caminhada com nossos alunos, familiares, professores, funcionários e
comunidade, até a Câmara Municipal de Vila Velha. Apesar de muita chuva formamos um grande número
de pessoas, e mesmo com guarda-chuvas, capa de chuvas, todos bem empolgados caminhavam com bolas
coloridas e apitos, chamando a atenção de todos que ali passavam, e também dos moradores que saiam nas
sacadas dos prédios para ver o acontecimento. Em seguida, às 18 horas teve início a Sessão Solene da
APAE de Vila Velha, com a presença da maioria dos vereadores. Nossa diretora escolar apresentou com os
nossos alunos um samba, e todos presentes se mostraram bem emocionados ao verem o ritmo de nossos
alunos, suas capacidades, alegrias e potencialidades. A APAE de Vila Velha aproveitou o momento para
homenagear as pessoas que vem contribuindo com o crescimento de nossa Instituição.
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- Dia 26 de agosto – Pela manhã o evento dentre todas as atividades, foi marcado pela presença da
psicopedagoga, a professora de educação especial Sarah Ferreira Reis, que apresentou para nossos alunos a
“Hora do Conto”, tipicamente vestida de seus personagens e contando com a grande participação de nossos
alunos, os envolvera, fazendo com que se tornassem também personagens de suas histórias, o que contagiou
não só nossos alunos, como também todos os professores.
Sempre preocupados com o fortalecimento do vínculo familiar, esta semana foi marcada com a participação
efetiva de toda a família do alunado, por isso a APAE de VV, trouxe em parceria com o SESI, o curso
Cozinha Brasil, que ministrado por uma nutricionista trabalhou junto às famílias a reeducação alimentar e o
reaproveitamento dos alimentos. Esse curso teve duração de 03 dias – 26/08, 27/08, 28/08, e foi realizado
nos horários matutinos e vespertinos, para que dessa forma abrangêssemos todas as famílias.
No turno vespertino, fizemos uma visita ao Museu Ferroviário, e os alunos puderam conhecer um pouco da
história das construções das ferrovias, da 1ª Maria Fumaça do Espírito Santo, bem como, da extração de
minério realizado pela Vale. Os alunos também visitaram a exposição das obras de arte da artista plástica
Rosilene Luduvico, exposição essa denominada Lugar sem nome, todos os alunos estavam bem empolgados
e bem atentos nesse passeio, pois foi comunicado que, posteriormente fariam atividades pedagógicas
referentes a essa visita.
- Dia 27 de agosto – Dia de mágica na Escola, convidamos o sr. Campaneli, para apresentar-se em nossa
Instituição, ele fez belíssimas apresentações de mágica para nossos alunos, e os alunos fizeram parte das
apresentações, pois foram chamados para serem seus ajudantes. Foi um dia “mágico”, inesquecível, deram
asas as suas imaginações. Esse evento foi realizado nos dois turnos.
Sempre buscando a inclusão escolar, convidamos a Gerente de Educação Especial, a professora Cleonice
Rodrigues Cardoso da SEMED e sua equipe, para fazer uma palestra para as famílias, sobre inclusão
escolar. Foi importantíssimo para que os pais esclarecessem algumas dúvidas, ficassem orientados sobre o
assunto inclusão escolar em nosso município, e também relatassem suas experiências, muitas vezes ruins, e
assim, puderam também dar sua contribuição para a melhoria da inclusão escolar do nosso município.
- Dia 28 de agosto – Para encerrar essa semana pra lá de Excepcional, a APAE de Vila Velha conseguiu
concretizar seu sonho de ter uma sede própria, a assinatura do protocolo de intenções da doação do terreno e
construção da nova sede, parceria entre Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal de Vila
Velha. Este evento teve início com a apresentação cultural de nossos alunos, que através de seus talentos
conseguiram emocionar todo o público presente. Vale ressaltar que o evento foi marcado pela presença de
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vários representantes do Poder Público: Vice-Governador, Prefeito de Vila Velha, Deputado Federal,
Deputados Estaduais, Vereadores, Presidente da Federação Estadual das APAEs, Secretários Estaduais,
Secretários Municipais, entre outros. Esse evento tão importante em nossa APAE foi encerrado com um
belíssimo coffee Break, e conversas informais entre Representantes do Poder Público, alunos, familiares,
comunidade e representantes do segmento.
- Dia 28 de agosto, a APAE VV se candidata e é eleita para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Vila Velha (COMCAVV).
- Dia 31 de agosto, aconteceu a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Vila Velha (COMCAVV).
- Dia 02 de setembro, antecipamos o Desfile Cívico - Em homenagem ao 07 de Setembro a APAE de Vila
Velha comemorou e desfilou com nossos alunos, professores, familiares e comunidade, e a lindíssima
Banda da Polícia Militar. Todos ficaram extasiados com o entusiasmo e a curiosidade de nossos alunos em
relação aos instrumentos musicais. Durante todo o percurso quem passava ou saía para ver o desfile , batia
palmas. O transito local ficou parado durante todo o trajeto, todos ficaram admirados com a garra dos
cadeirantes e com outras pessoas com deficiências mais severas. O desfile foi marcado pelo grande
patriotismo que nossos alunos demonstravam.
- Dia 21 de Setembro a Apae VV foi homenageada pelo Mandato Coletivo do Vereador João Batista “Babá”
pelos serviços prestados à pessoa com deficiência.
- No mês de novembro a Apae participou da campanha “Um sorriso a cada pãozinho“ patrocinado pelo
supermercado Extrabom, de Itapoá e Gloria, onde foi divulgado o trabalho da instituição resultando na
doação no valor de R$ 1.568,92. Na oportunidade foi exposto o material da oficina de artes cantinho da
amizade, resultando na venda de produtos no valor de R$ 85,00.
- Em Novembro a APAE participou do evento patrocinado pela apresentadora Adriana Velozo “gente que
faz “ um almoço beneficente que teve sua renda dividida entre as APAEs de Vitoria , Serra , Vela Velha , na
oportunidade APAE de Vila Velha pode expor os trabalhos feitos na Oficina das Mães e os alunos da Escola
Especial Darcy Pacheco de Queiros fizeram uma linda apresentação.
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- Como resultado de todos os esforços realizados durante este ano, em novembro a PMVV através da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, pactuou junto a Apae o convênio proposto, que visa o
atendimento aos alunos da rede municipal de ensino e que apresentam necessidades educacionais especiais.
Este convênio tem duração de 12 meses, foi assinado com data retroativa ao mês agosto, na ordem de R$
17.685,00 mensais.
- No mês de novembro a Apae participou do bazar solidário no espaço cedido pelo Shopping Praia da Costa
onde por duas semanas foram expostos os trabalhos da oficina cantinho da amizade, que resultou o valor de
R$ 1.115,50, este valor é revertido para benefícios da instituição e compra de material para novas turmas de
cursos previstos para 2010.
- No mês de novembro a Apae de Vila Velha participou do Seminário de gestão que foi realizado na APAE
DE CARIACICA , onde tivemos várias palestras , e esclarecimento sobre as mudanças da resolução nº 04
do MEC, e o impacto que as escolas das Apaes terão em 2010.
- No dia 16 de Dezembro a Apae VV patrocinou uma festa de enceramento do ano letivo onde os nossos
assistidos tiveram varias atividades como brincadeiras , apresentação do coral dos alunos , Show com a
banda Casaca, distribuição de presentes pelo Papai Noel, e contamos com presença do tesoureiro da
FEAPAES e a apresentadora Adriana Velozo,
- No dia 20 de Dezembro a Apae VV foi contemplada com uma doação de serviços, pela empresa
SINCOOB, contemplando a pintura das salas e a criação de um jardim da entrada, humanizando assim o
espaço. Esse trabalho foi realizado através de mutirão de funcionários e colaboradores desta referida
empresa.
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PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS
As parcerias públicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realização de atividades
de interesse público.
- Informações sobre o órgão ou entidade parceira
8) Preencha os campos abaixo com os dados relativos aos órgãos ou entidades da Administração Pública
das quais a instituição recebe repasse de recursos ou subvenções.
Nome do órgão ou entidade parceira
SEDU
Classificação do órgão na estrutura administrativa Posição do órgão na estrutura
federativa.
( ) Poder Executivo
( ) Federal
( ) Poder Legislativo
( X ) Estadual
( ) Poder Judiciário
( ) Municipal
( ) Ministério Público
( ) Autarquias ou Fundações públicas
( ) Empresas públicas
( ) Sociedade de Economia Mista
Nome do órgão ou entidade parceira

Origem dos recursos
repassados
( ) Federal
( ) Estadual
( ) Municipal

SETADES, SEDU, SEJUS, SEMED, SEMSA
Classificação do órgão na estrutura administrativa Posição do órgão na estrutura
federativa.
( ) Poder Executivo
( ) Federal
( ) Poder Legislativo
( X ) Estadual
( ) Poder Judiciário
( X ) Municipal
( ) Ministério Público
( ) Autarquias ou Fundações públicas
( ) Empresas públicas
( ) Sociedade de Economia Mista
Nome do órgão ou entidade parceira

Origem dos recursos
repassados
( X ) Federal
( X ) Estadual
( X ) Municipal

SEMED
Classificação do órgão na estrutura administrativa Posição do órgão na estrutura
federativa.
( ) Poder Executivo
( ) Federal
( ) Poder Legislativo
( ) Estadual
( ) Poder Judiciário
( ) Municipal
( ) Ministério Público
( ) Autarquias ou Fundações públicas
( ) Empresas públicas
( ) Sociedade de Economia Mista

Origem dos recursos
repassados
( ) Federal
( ) Estadual
( ) Municipal
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- Informações sobre a parceria
9) Nesse campo, a entidade deve informar de que forma se deu a parceria com o órgão acima
descrito.
Natureza do instrumento de parceria SEDU /2009
( ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitatório ou de dispensa de licitação)
(X ) Convênio
( ) Termo de Parceria ( ) Contrato de Gestão ( ) Outro (especificar): ________________________
Data de publicação na imprensa oficial
29/05/2009
Total de recursos financeiros previstos
Recursos financeiros já repassados
18.000,00
18.000,00
Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).
Aquisição de Materiais de consumo Permanente
Nº de beneficiários

364 munícipes

Previsão de início das atividades
Previsão de término das atividades
31/03/2009
31/01/2009
Natureza do instrumento de parceria SETADES/2009
( ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitatório ou de dispensa de licitação)
(X ) Convênio
( ) Termo de Parceria( ) Contrato de Gestão ( ) Outro (especificar): ________________________
Data de publicação na imprensa oficial
23/12/2009 Total de recursos financeiros previstos
Recursos financeiros já repassados
40.000,00
40.000,00
Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).
Cooperação para realização de investimento técnica para compra de maquinas e equipamentos
Nº de beneficiários

364 munícipes

Previsão de início das atividades
Previsão de término das atividades
30/11/2010
23/12/2009
Natureza do instrumento de parceria SEMED/2009
( ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitatório ou de dispensa de licitação)
(X ) Convênio
( ) Termo de Parceria ( ) Contrato de Gestão ( ) Outro (especificar): ________________________
Data de publicação na imprensa oficial
18/11/2009 Total de recursos financeiros previstos
Recursos financeiros já repassados
212.220,00
70.740,00
Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).
Suplementação ao atendimento especializado aos portadores de deficiência mental/intelectual ou múltipla
Nº de beneficiários

364 munícipes

Previsão de início das atividades
08/07/2009

Previsão de término das atividades
08/07/2010
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H. QUESTIONÁRIO DE INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE
10) Responda o questionário abaixo com informações sobre a inserção social da entidade:
Levando em consideração a relação de representatividade da entidade com o público beneficiário de
suas atividades, serviços e projetos, responda os seguintes itens:
Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados estudos e
pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários?
Sim ( X )
Não ( )
A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das
atividades e serviços oferecidos?
Sim ( X )
Não ( )
Se sim, descreva como se deu a participação dos beneficiários:
Os beneficiários tiveram uma participação efetiva nas ações da Entidade, por meio de reuniões onde
discutiu-se o planejamento, a execução das ações e avaliou-se as atividades e os serviços prestados. Os
beneficiários colocaram as suas necessidades e destacaram as atividades que seriam interessantes. Alguns
projetos como o Bazar e Oficina “Cantinho da Amizade” foram duas grandes conquistas demandadas
pelos beneficiários. Pretendemos sempre incentivar essa participação, haja vista que, a APAE de Vila
Velha é uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sendo assim, essencial a participação dos
mesmos.
A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos custos/ orçamentos
destinados para as atividades e serviços prestados?
Sim ( X )
Não ( )
A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da comunidade em que atua, para
ampliar o atendimento ao público alvo?
Sim ( X )
Não ( )
Se sim, descreva as parcerias e/ ou redes articuladas:
A APAE de Vila Velha possui parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, Ceturb, SEDU,
Faculdade Estácio de Sá, e está em processo de parceria com Hospital Evangélico e Supermercados EPA
(encaminhamento para o mercado de trabalho).
A entidade realizou ações para dar visibilidade/ denunciar os fenômenos relacionados ao público ao qual
dirige suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do público alvo (campanhas,
conferencias, capacitação de lideranças, promove a conscientização acerca dos direitos e leis, etc)?
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Sim ( X )
Não ( )
Se sim, descreva as ações realizadas:
Tivemos participação efetiva na organização da Conferência Municipal da Assistência Social, e da
Criança e do Adolescente, participamos também da Romaria dos deficientes, fóruns, debates sobre
acessibilidade, e seminários relacionados a pessoa com deficiência. A APAE de Vila Velha realizou
caminhada, desfile cívico e atividades externas, afim de promover a inclusão social da pessoa com
deficiência
O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram aproveitados, pela
entidade, para realização e divulgação de pesquisas?
Sim ( X )
Não ( )
Se sim, relate as pesquisas e publicações realizadas pela entidade:
A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual atuou?
Sim ( X )
Não ( )

A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados?
Sim ( X )
Não ( )
Se sim, qual mecanismo utilizado (questionário, pesquisa, etc)? Comente os resultados da avaliação.
Questionário de satisfação
O questionário supracitado foi aplicado às famílias dos nossos assistidos, sendo os resultados positivos
para a Entidade. Os beneficiários estão satisfeitos com os nossos serviços prestados, porém em alguns
momentos, pudemos perceber que ainda falta um pouco de informação. Para solucionar esse problema já
está em nosso planejamento para o ano de 2010, palestras, reuniões e atendimentos de grupo.
Se sim, quem participou das avaliações:
( ) comunidade
(
( X ) público alvo/ beneficiário
(
( ) equipe executora
(

) outras organizações
) parceiro
) outros: _____________________

36

Em relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da
cidadania preencha os seguintes itens:
A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, foruns, etc) ?
Sim ( X )
Não ( )
Se sim, quais? Relate de forma sucinta a participação da entidade nos espaços que participou (impactos e
resultados para o processo de formulação de políticas públicas, etc).
A APAE de Vila Velha tem acento nos Conselhos Municipais de defesa da Criança e do Adolescente, da
Assistência Social, e do Deficiente. Tivemos participação no CONDEF, CONEAS, porém sem acento.
Com a participação efetiva nos conselhos pudemos discutir políticas públicas de âmbito municipal,
garantir e informar os direitos do nosso público alvo, direitos esses que não eram do conhecimento das
nossas famílias, discutir mundança de lei para a melhoria da funcionalidade dos Conselhos. Participamos
também dos grupos de trabalho das conferência, sugerindo propostas de políticas públicas para possível
encaminhamento para as Conferiências Estadual e Nacional.

Em relação aos beneficiários das atividades:
As atividades e serviços realizados pela entidade atingem a população de baixa renda (renda mensal per
capita de até meio salário mínimo)?
Sim ( X )
Não ( )
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem beneficiários que se encontram em situação de
vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de
afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ ou acesso
às demais políticas públicas; vítimas de violência; etc)?
Sim ( X )
Não ( )

_________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Presidente da entidade
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K .DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
11) Preencha os dados referentes ao exercício. Recomenda-se que o preenchimento dos campos seja
acompanhado por um contador.

Receita anual (em R$)
[ ] Acima de 5 milhões (especificar): _______________
[ ] Acima de 2,5 milhões até 5 milhões
[ ] Acima de 1 milhão até 2,5 milhões
[X] Acima de 500 mil até 1 milhão
[ ] Acima de 250 mil até 500 mil
[ ] Acima de 100 mil até 250 mil
[ ] Acima de 50 mil até 100 mil
[ ] Acima de 25 mil até 50 mil
[ ] Acima de 10 mil até 25 mil
[ ] Acima de 5 mil até 10 mil
[ ] Até 5 mil
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Balanço patrimonial
Ativo Circulante
Disponível
Valores a receber

125.961,84
61,40

Verbas públicas empenhadas

-

Estoques

-

Despesas antecipadas

36,90

Outros
Ativo Realizável em Longo Prazo
Valores a receber no longo prazo

-

Aplicações financeiras de longo prazo
Ativo Permanente
Investimentos

-

Imobilizado
(-) Depreciação/ amortização acumulada
Passivo Circulante
Salários a pagar
Provisão para encargos e benefícios salariais
Títulos a pagar

-

74.053,43
(29.869,06)
0,00
42.526,53
2.061,65

Empréstimos e financiamentos

-

Recursos públicos federais vinculados a
projetos

-

(-) Recursos públicos federais aplicados

-

Recursos públicos estaduais vinculados a
projetos

-

(-) Recursos públicos estaduais aplicados

-

Recursos públicos municipais vinculados a
projetos

-

(-) Recursos públicos municipais aplicados

-

Recursos internacionais vinculados a projetos

-

(-) Recursos internacionais aplicados

-

Outros
Passivo exigível em longo prazo
Empréstimos e financiamentos em longo prazo

5.370,93
-

Convênios a executar

-

(-) Parcela executada

-

Outros
Patrimônio Social

-
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Fundo Patrimonial

81.696,15

Doações patrimoniais

-

Outros

-

Superávit ou Déficit acumulado
Receitas
Receita Operacional
Prestação de serviços
Doações de associados ou membros
Doações de particulares

38.589,25

2.306,00
18.071,24
509.917,02

Recursos Públicos Federais
Para realização da Prestação de Contas Anual, caso a entidade tenha recebido recursos públicos
federais neste exercício, deverá comprovar que publicou seu demonstrativo de receitas e despesas, como
exigido pelo art. 2.º, g, do Decreto 50.517/61, informando:
Nome do jornal ou periódico: Diário Oficial - ES
Número: _______________________________
Data de publicação: 16/10/2009
Obs: Caso se faça necessário, o Ministério da Justiça poderá requisitar cópia ou exemplar desta
publicação.

Recursos Públicos Estaduais

58.000,00

Recursos Públicos Municipais

70.740,00

Recursos Internacionais
Outras
Receita Financeira
Investimentos
Outras
Receita Extraordinária
Recuperações

1.190,40
1.310,89
140,41

Ganho na venda de ativo permanente
Outras

15.143,93
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Despesa
Despesas Operacionais
Remuneração e benefícios a pessoal com
vínculo empregatício
Remuneração e benefícios a pessoal sem
vínculo empregatício

372.362,68
32.826,73

Prestação de serviços

-

Outras
Despesas Administrativas
Material

25.812.84

Manutenção de infra-estrutura

25.175,41

Serviços essenciais

95.928,40

Apoio Administrativo

-

Outras
Despesas Financeiras
Juros, multas e encargos financeiros

63.960,87
785,09

Outras
Provisões

-

Depreciação

19.590,77

Impostos, taxas e contribuições Federais

-

Impostos, taxas e contribuições Estaduais

-

Impostos, taxas e contribuições Municipais
Outras

233,69
1.554,16

Notas Explicativas do Balanço Contábil
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NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha – APAE Vila Velha, é uma associação
civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo
e outros, sem fins lucrativos, que possui os seguintes objetivos:
- Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências, buscando assegurarlhes o pleno exercício da cidadania;
- Articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos
direitos da pessoa portadora de deficiência e com outras entidades do município, que defendam a causa da
pessoa portadora de deficiência em qualquer de seus aspectos;
- Promover e/ou estimular a realização de programas de atendimento à pessoa portadora de deficiência
desde os de prevenção até os de amparo ao idoso, entre outros.
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras, em seus aspectos mais relevantes, foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis emanadas da legislação brasileira e estão apresentadas de acordo com a legislação que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e, no que se aplica,
em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade das Entidades de
Fins Filantrópicos, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua elaboração e
adotando os conceitos, conteúdo e estrutura, bem como a nomenclatura, das demonstrações contábeis
estabelecidos através das Resoluções CFC n.º 686/90, 926/2001 e 966/2003.
NOTA 03 – RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
I – Apuração do Resultado
O regime de apuração do resultado adotado é o Regime de Competência.
II – Segregação de Prazos
Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como
circulante.
III – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a
data do balanço.
IV – Registro Contábil das Receitas
Os registros contábeis das receitas estão segregados em contas específicas que identificam as suas origens,
especialmente com gratuidade, doações, subvenções, mensalidades e aplicações financeiras de recursos.
NOTA 04 – DOAÇÕES
Durante o exercício de 2009 a APAE Vila Velha recebeu, provenientes de pessoas físicas e jurídicas, as
seguintes doações:
- Pessoas Físicas:
R$ 39.070,96
- Pessoas Jurídicas: R$ 470.846,06
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NOTA 05 – RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO
No ano de 2009, a instituição foi beneficiária de R$ 88.740,00 de recursos provenientes do poder
público.
NOTA 06 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS
As Receitas e o Patrimônio Social foram aplicados exclusivamente no município de Vila Velha – ES,
sede da Instituição, obedecendo ao princípio da territorialidade, e no desenvolvimento dos fins sociais do
movimento Apaeano, conforme parágrafo único do Artigo 46 do seu Estatuto Social.
NOTA 07 – ISENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Diante da disposição legal, a APAE de Vila Velha foi beneficiária, durante o ano de 2009, das seguintes
isenções:
- IRPJ
R$ 5.788,39
- CSLL
R$ 3.473,03
- COFINS
R$ 45.587,72
- PIS
R$ 7.340,45
- ICMS
R$
392,02
NOTA 08 – GRATUIDADES CONCEDIDAS
Os valores das gratuidades concedidas no ano de 2009, em atendimento ao disposto no inciso VI do
Artigo 3º do Decreto 2.536/98, foram da ordem de R$ 638.230,64.
NOTA 09 – GRATUIDADES RECEBIDAS
Toda gratuidade foi registrada contabilmente na receita, de maneira segregada, envolvendo as contas do
grupo RECEITAS/ORDINÁRIAS/CUSTEIO/DOAÇÕES e CONTRIBUIÇÕES, totalizando R$
527.988,26.
NOTA 10 – DESPESAS
São os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apuradas, e lançadas por provisão
ou realizadas dentro da competência, apresentadas e apuradas através de Notas Fiscais e recebidos
conforme exigência fiscal.
NOTA 11 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2009 foram retificadas as seguintes contas:
- Depreciações não contabilizadas em exercícios anteriores; baixa do saldo do grupo do Diferido
(Benfeitorias em Imóveis de Terceiros) contabilizado indevidamente em exercícios anteriores; ajustes
nos saldos contábeis das disponibilidades por inconsistências não identificadas; aquisição de móveis, não
contabilizada em 09/01/2007; ajustes por inconsistências não identificadas em diversas contas
patrimoniais.
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Percentual de gratuidade das entidades da área de saúde e educação
Área
Beneficiários
R$
Percentual sobre a receita bruta
operacional
100 %
70.740,00
12,8%
Educação
100 %
(0)
Saúde
100 %
Total Geral
Nome do contador responsável: Davi Bruske
Nº do registro no CRC: CRC-ES CRC 5393/O-9

___________________________________________
Assinatura e carimbo do contador

I. AVALIAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO
Manifeste

sua opinião sobre este modelo de relatório para que possamos aprimorá-lo:
Na sua opinião, este formulário modelo de Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos
relatórios de serviços? Sim ( x ) Não ( )
Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo?

Os espaços destinados para descrição das atividades realizadas permitem relatar todo o trabalho
desenvolvido? Sim ( x ) Não ( )
Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo?

O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em relação às
ações desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim ( x ) Não ( )
Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo?

Você tem alguma sugestão para simplificar e/ ou aprimorar este modelo?
Não
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
Cadastro Nacional de Utilidade Pública CNEs/MJ
Departamento de Justiça / SNJ
Esplanada dos Ministérios,Ed.Anexo II,2º andar, sala 213
CEP.70064-901,Brasília /DF
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