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Prefeitura Municipal de
TA PIRA TIBA
PROJETO DE LEI Nº 030/2022, DE 27 DE JUNHO DE 2022

"Autoriza abertura de crédito especial de verbas no orçamento
vigente e dá outras providências. II
RAMON JESUS VIEIRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇO
SABER, que a Câmara Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada
no dia __j
__ , aprovou o Projeto de Lei nº 030/2022, e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Departamento

de Contabilidade da Prefeitura do Município de Tapiratiba

autorizado a promover abertura de crédito especial de verbas no orçamento vigente, no valor
global de R$ 70.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), nos moldes que dispõe o
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64,

de 17 de março de 1964, para atender despesas de

interesse público, conforme a seguinte distribuição:

Abertura de Crédito Especial Emenda Parlamentar APAE
Fundo Municipal da Assistência Social
Sub - Unidade Orçamentária: 02.06.01
Funcional programática: 08.243.0037.2.054
Outros Serviços de Terceiros Pessoal 3.3.90.39.00----------------R$

70.000,00

TOTAL: -------------------------------------------------------------------------R$

70.000,00

Parágrafo Único - Os recursos são provenientes de emenda parlamentar estadual.
Art. 22 - Fica o Poder Executivo Municipal

autorizado

a proceder as alterações

necessárias na Lei Orçamentária Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, vigentes
para o exercício de 2022 e posteriores.
Art. 32
contrário.

-

Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu

APAE
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PLANO DE TRABALHO
INSTITUiÇÃO PROPONENTE
Número do PT:
Órgão/Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapiratiba
CNPJ: 54.140.736100()1-94 Endereço: Rua Thomaz José Dias, nO600 - Centro
Município: Tapiratiba CEP: 13760-000
Telefone: 1936571516
Email: apaetap@hotmail.com

Nome Responsável

GPF
412.927.158-04

Ana Lúcia Pedrosa
Benedettí

Email

. Cargo

.Função
Presidente

Presidente

nalu.tap2011@hotmail.com

CONCEDENTE
Deputador Márcio Alvino
Emenda Particular
Vator da Emenda: 7{).OOO,OO
(setenta mtI reais)
Tipo: Custeio GND 3
GESTOR DO CONV~NIO
CPF

RG

Nome do
Gestor

Cargo

Email

041.013.928-97

15.928.576-8

Vânia Satti
Pansani

Presidente CMAS

vaniasatti@gmail.com

RECEBIMENTO

DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 3397-9 Conta: 13.926-2
Praça de Pagamento: Tapiratiba-SP
Gestor do GonvêOO: Samuel de Sot.wa Reis
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento
do recurso.
Missão da Instituição: Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenções, orientações, prestação de
serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de
uma sociedade justa e solidária.
CONTEXTO DA INSTITUIÇAO PROPONENTE
Histórico da Instituição: A instituição foi fundada em Assembleia realizada em quinze de janeiro de mil novecentos e
noventa (1990), nesta cidade de Tapiratiba estado de São Paulo e está situada a Rua Thomaz José Dias, número
seiscentos, centro. A APAE surgiu através da demanda de crianças com necessidades especiais, e devido à
dificuldade dos pais em encontrar um lugar onde seus filhos pudessem receber atendimentos especializados, pois o
'f'rn111tcípto não oferecia atendtmento adequado, e a cidade mais próxima que ~ecia esse atendimento ficava a viole e .
cinco quilômetros de distância e o transporte era difícil e complicado, pois, não havia atendimento por parte dos
serviços públicos e a baixa renda familiar não possibilitava assumir mais essa despesa.Sensibilizados com esse
problema, as dificuldades das famílias, mas a ânsia de oferecer a seus filhos especiais, um grupo de moradores,
liderados por professor tomaram a iniciativa e fundaram a nossa APAE, regida por Estatuto e regimento Interno.
A APAE tem como finalidade promover a autonomia a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas
educação e defesa dos dlreltos das pessoas com
que participam da entidade. Presta também serviço de
deficiência. Em 2012 a APAE reordenou o serviço no campo da assistência social, contratando uma Assistente Social
sendo que este realiza o Serviço Social Especial Para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, alocado no
nível de média complexidade

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, previsto na Resolução CNAS nO

109/2009, bem como, também se realiza o Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e a

Promoção de sua lfttegração à Vida COffiUnitárta, ofertado nos ,moldes da Resolução CNAS n? 3412011, a mesma
define que a habilitação e a reabilitação no campo da assistência social

caracteriza-se

por meio da Vigilância

APAE
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CMPJ 54.1""'.734/00tU~."

socíoassístencíaí,
Além

disso

Proteção Social e Defesa e Garantia de Direitos.

não devemos

esquecer

dezembro de 1993, em seu Art.

Que a LOAS

2°, inciso

(Lei

Orgânica

de Assistência

8.742, de 07 de

Social

I, d) a habilítação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção

de sua integração à vida comunitária (Incluído pela Lei nO12.435, de 2011).
Nosso esforço se destaca na educação com apoio intensivo e atendimento educacional especializado
social por meio da oferta de serviços, projetas, programas e benefícios socioassistenciais
proteção social básica e especial de média e alta complexidade,

e assistência.

organizados por níveis de

ao usuário com deficiência intelectual e múltipla

Atualmente a APAE atende 34 usuários, moradores da zona urbana e rural. Nossos usuários oriundam-se de famílias
de uma classe social menos favorecida socioeconomicamente

bem como intelectual e cultural.

Para OOAsecução de seus fms a APAE conta com parcer.~

e termos de colaboração

com 0$ governos federal"

estadual, municipal e também com recursos próprios promovendo campanhas, eventos, doações, parcerias Que não
são suficientes para suprir as demandas financeiras da instituição.
Visando a "inclusão à vida comunitária", a proteção Que produzam seguranças sociais aos seus atendidos conforme
suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco Que se encontram, a APAE de Tapiratibaa partir do ano de
dois mil e doze passou a contar com serviço 'tipificado de assistência social de forma 9ratuita, permanente e'
continuado aos atendidos e a quem dele necessitar, sem qualquer discriminação,

de forma planejada, diária e

sistemática, não se restringindo apenas à distribuição de bens, benefícios eencaminhamentos.

o

serviço

de assistência

social

articula

ações

com

setores

da saúde,

educação

e transporte

a fim

de

promover o vínculo da família e da comunidade. De caráter continuado com a finalidade de fortalecer esse vínculo
evitando a interrupção, fortalecer a função protetiva e promover o acesso e usufruto dos direitos para contrlbulr na .
melhoria

da

Qualidade

encaminhamentos

de vida

dos

atendidos

e da

sua

família.Por

meio

de

visitas,

Questionamentos,

e monitoramentos a nossa assistência têm a funçãode identificar as pessoas com deficiênciae seu

contexto familiar.Apósesse

trabalho é elaborado estratégias para desenvolver potencialidades

e fortalecimentos

vínculos com a comunidade por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

Justificativa
Atualmente a APAE atende 34 assistidos, moradores da zona rural e urbana da cidade de Tapiratiba
com faixa etária a partir de 06 anos, sem limite de idade, inseridos nos Programas de Estimulação
Essencial, Reabilitação Ocupacional (Oficina/Centro de Convivência), Programas de lazer e
afividades Plslca. O nível sócio econõmico
de rnêdio para baixo. O município ê predominante
agrícola, destacando-se o monopólio de cana de açúcar e o desenvolvimento das culturas de café,
seguidos da indústria de laticínios do Olavo Barbosa. O município está concentrado na faixa de alta
vulnerabilidade social, com renda per capita familiar inferior a um salário mínimo de 30% da
população, predomina o desemprego, a cultura é inacessível para uma grande parte da população,
muitos casos de negligencia familiar e um médio índice de drogas na adolescência o que acarreta
outros problemas como: gravidez precoce, assaltos entre outros agravantes. O Serviço é prestado
para ?eSSO'áS com O'efitiêneta, ltlmias e 'Suas famílias, visa à 'Oferta de atendimento especializado a
pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, Que tiveram suas limitações
agravadas por violações de direitos tais como: Desvalorização da potencialidade/capacidade da
pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento de motor e da
autonomia. A Apae de Tapiratiba nos últimos anos vem enfrentado dificuldades para manter as
atividades devido ao escasso financiamento disponível para manutenção, os recursos recebidos
através da emenda de custeio visa contribuir para o incremento dos recursos disponíveis viabilizando a
manutenção -e ~afantta das atividades.

e

1)

QUALIFICAÇÃO

DO PLANO DE TRABALHO

OBJETIVOS:
a)

Objetivo Geral:

de

APAE
TAPlRATIBA-SP

Ofertar o Serviço de Educação e Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, onde através da
realização de atividades, na maioria das vezes de forma remota, mas com algumas atividades em especial, diante deste
novo normal, alinhado a todas as regras e normativas de prevenção e segurança propostas para o enfrentamento do novo
coronavírus possibilitando uma inovadora forma de ensino e reabilitação dos atendidos, resultando na manutenção do
aprendizado e desenvolvimento dos atendidos, promovendo autonomia para atividades tanto dentro quanto fora da APAE.

b)

Objetivos

-/
-/
-/

Específicos:

Garantir a continuidade das atividades e atendimentos da APAE Tapiratiba
Realizar atividades remotas de aulas, oficinas e estimulação;
Possibilitar recursos pedagógicos para promover competências e habilidades necessárias
processo de aprendizagem;
Estimular e promover independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária;

-/

para favorecer o

METAS A SEREM ATINGIDAS

METAS A SEREM ATINGIDAS: Manter a média de atendimentos

de 34 usuários/mês.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - (R$) - PREVISÃO CUSTEIO
70.000,00 (setenta mil reais)
ETAPA
Custeio

Duração
12 meses

Custeio

12 meses

, Custeio

12 meses

Custeio

12 meses

Custeio

12 meses

Descrição
Material Elêtrice: Ol Padrão de Energia
Elétrica de 02 Fases, chuveiros.
Material de Processamento de Dados: 06
computadores periféricos de mesa, leitor código
de barras
Serviços PJ: Sabesp, CPFL, telefone,
escritório de contabilidade.
Manutenção Veículo: Amortecedores; Molas;
Pneus Kombi e Pneus Micro ônibus;
Reservatório de água Kombi.
Mão de obra: INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS
(FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, SOQUETES,
PLUaS,) VENTILADOR E AR CONDICIONADO

CRONOGRAMA
.,. PREVISÃO OE 'EXECuçÃO
Início: A partir da data de assinatura do Termo, ou seja, a partir do recebimento da verba.
Término: Vigência do Ajuste.
2. RESPONSÁVEIS

CPF
400.834.078-55

PELA ELABORAÇÃO

DESTE PLANO

Nome da
Pessoa

Função

Cargo

Email

Samuel de
Souza Reis

Administrativo

Administrativo

samuel souza 15@hotmail.com

GECU\RAÇAO

APAE
TAPIRATIBA-SP

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da
Saúde,para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadasnos orçamentosdeste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

Taptratiba, 18 de março de 2022.

J
Ana Lúcia Pedrosa Benedetti
CPF 412.927.158-04
Presidente

ina Lúcia Pedrosa

Presaente

D

..I_

~ltftw.tt·

RG: 4.796.348-7

~.

ITENS A SEREM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A PLANILHA
QUANTIDADE

ESTABELECIMENTO

ITEN

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2

AUTO CENTER

KITS PENUS GODYEAR MARATHON 185/14

R$ 1,378,00

R$ 2.758.00

2

NACIONAL AUTO

AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI 2009

R$150.00

R$ 300.00

PEÇAS

NAKATA

2

NACIONAL AUTO
PEÇAS

AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI 2009
NAKATA

R$ 210.00

R$ 420.00

2

NACIONAL AUTO
PEÇAS

MOLAS TRASEIRA KOMBI 2009

R$ 550.00

R$ 1.110.00

2

NACIONAL AUTO

MOLAS DIANTEIRAS KOMBI 2009

R$ 420.00

R$ 840.00

NACIONAL AUTO

RESERVATÓRIODE ÁGUA DA KOMBI 2009 COM

R$ 162.00

R$162.00

PEÇAS

SENSOR
R$ 1.461.00

R$ 8.766.00

R$176.80

R$ 353,60

R$ 2.989.00

R$17.934

PEÇAS

1

PNEU 215/75R 17.5 126/124MCOl

LISO PIRELLI

06

AUTO CENTER

04

HANDEL
PRODUTOS

06

2 ELETROLOJA

01

RENPAL

PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO

R$1.320.00

R$1.320.00

01

RENPAL

INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS ( FITA ISOLANTE,

R$ 10.160.00

R$ 10.160.00

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
COMPUTADORES COMPLETOS INTEL 95 (4ª
GERAÇÃO)8GBSSD480

DJUNTOR, SOQUETES, PLUGS,) VENTILADOR E
AR CONDICIONADO ASSIM COM VENTILADORES

12
12
12

NENO
CONTABILIDADE
SABESP
CPFL

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS CONTÁBIL

R$1.400.00

R$16.800

ÁGUA
ENERGIA ELÉTRICA

R$ 380.00
R$ 345.00

R$ 4.560.00
R$4.140.00

VALOR APLICADO

R$ 69.977,20

MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Ed.The Union - Setor de Múltiplas Atividades Su1- SMAS,Trecho 3,Lote 1 - Guará
Sede do FNAS CEP:70.610-635-BrasilialDF

Tel.:0800 707 2003 E-mail:sigtv.infonnacoes@cidadania.gov.br

ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 355360920220001

1. Origem do Recurso:
Tipo Recurso
EMENDA

Ano
2022

Número
202237170001

2. Ente Federado Indicado:
Esfera
UF
MUNICIPAL
SP
Ente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município
TAPIRATIBA
CNPJ: 20.922.095/0001-08

3. Dados da Programação:
Funcional Programática
Número
Ano
082445031219G0035
355360920220001
2022
.Total Programação: R$ 7'0.00'0,0'0
GND 4: R$ '0,'0'0
GND 3: R$ 7'0.00'0,0'0
Situação: Programação Empenhada
Programa: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - EMENDAS 2022
Número Processo SEI: 71000021578202261

f

4. Dados da Nota de Empenho:
N° Empenho

I

Ano Empenho

I

N° PTRES

JN° Plano Interno I

GND

I

Valor

Não foram encontrados dados de nota de empenho para esta programação.

5. Dados do Pagamento:
Ordem Bancária

806956

Data da Ordem
Bancária

20/06/2022

GND

3 -Custeio

Banco

001

Agência

033979

Conta Corrente

000000153397

"

6. Dados da Unidade Socioassistencial Beneficiaria:
6.1 - Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Tapiratiba

CNPJ/CGC:

Endereço: Rua Thomáz José Dias., nÂ° 600 , BAIRRO:
Centro, CIDADE: TAPlRA TIBA
ITotal Indicado: R$ 70.000,00
GND4: R$ 0,00

54.140.736/0001-94

GND3: R$ 70.000,00

6.1.1 - Serviços Prestados Pela Unidade Socioassistencial Beneficiaria
Endereço
Serviço
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Rua Thomaz José Dias, nÂo 600, Centro, TAPIRATIBASP
com Deficiência, Idosas e suas Famílias
6.1.2 - Itens Indicados para Unidade Socioassistencial Beneficiaria
Nome do Item

I

Quantidade Vinculada

