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PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
DADOS CADASTRAIS
Entidade Proponente: ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DO AUTISTA DE JARAGUA DO SUL AMA
CNP3; 79.378.188/0001-66
Endereço: Rua Gustavo Friedemann, 134 - Vila Laiau
Cidade: Jaraguá do Sul UF: SC CEP: 89256-190 Fone:(47)3370-1555
Banco: Brasil
Conta Corrente: 7.074-2
Agenda: 5238-8
Nome do Responsável: Leila Modro CPF: 016.005.179-78
Órgão Emissor: SSP/SC
_ Carteira de Identidade: 19R/767.940
Cargo: Presidente
Endereço: RUA Willy Manhke, 219 Ap. 701
CEP: 89251-840
PLANO DE APLICAÇÃO
FINALIDADES:
Concessão de Convênio:
A Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul - AMA, é uma entidade
pública de defesa de direitos, fundada em 16 de setembro de 1991, para o
atendimento de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista e responsável pela
articulação e coordenação de ações, para integração de esforços entre as políticas
intersetoriais para o atendimento aos autistas, propiciando a inclusão social. Tem
como objetivo qualificar dia a dia seus trabalhos, atender a demanda existente;
Estende também seus atendimentos aos familiares, através de grupo de pais e
atendimentos individuais. A afirmação deste convênio, possibilita a instituição,
meios financeiros para a execução de uma política de atenção à pessoa com
deficiência. O autismo é um transtorno neurológico do desenvolvimento, marcado
por algumas características fundamentais, como a inabilidade para interagir
socialmente, a dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com
jogos simbólicos e apresenta padrão de comportamento restritivo e repetitivo. As
ações que a entidade desenvolve são através de seus programas de atendimento:
1)
Programa de Atendimento a Família;
2)
Programa de Atendimento Sócio-Educacional e Ocupacional;
3) Atendimento Educacional Especializado - AEE - TEA;
4)
AEE - Educação e Trabalho
5)
Programa de Intervenção, Planejamento, Orientação e Capacitação;
6)
Programa de Estimulação Essencial
O atendimento
realizado na AMA, busca atender as necessidades individuais de
Diante
os
cada autista, para isso, requer uma equipe técnica especializada,
serviços ofertados pela entidade, sendo esta uma entidade sem fins lucrativos e
especializada em atendimento a pessoas com o transtorno do espectro autista, fazse necessário a concessão de recursos públicos para sua sustentabilidade,
contribuindo assim
para que a mesma possa dar continuidade em seus
trabalhos, propiciando atendimento com qualidade as pessoas acometidas pelo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Espectro Autista. Para o ano de 2019, estão matriculadas (12) doze usuários do
'município de Schroeder nesta entidade; Ressaltamos que os atendimentos se
estendem às famílias como também estendemos nossos serviços através de
capacitação e estudos de caso as escolas e aos programas deste município e o
Icusto para entidade é de de R$1.350,00 por cada usuário. A fírmação deste
convênio, virá de encontro ao desenvolvimento das pessoas acometidas pelo
autismo de vosso município, como também viabilizará o fortalecimento no
pagamento de um profissional e manutenção desta entidade.

Especificação
Profissional: Pagamento de 12 parcelas, sendo a última
parcela incluso, destinada ao 13° para o atendimento dos
acometidos pelo Espectro Autista, propiciando condições
para desenvolver suas habilidades de forma funcional e
independente quanto possível.

Valor R$
2.850,00

Pagamento com encargos sociais, materiais de custeio,
manutenção, expediente, pedagógico.

650,00

Pagamento com alimentação

200,00

TOTAL PARCELAS: 12
;11 Parcelas de
|01 Parcela de

3.700,00
6.300,00

Total

47.000,00

Data/Local: Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 2018
o ■

CPF N°:

Norfté^: Leila Modro
016.005.179-78

