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PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDEK

DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE JARAGUÁ DO SUL -
AMA

CNP3: 79.378.188/0001-66
Endereço: Rua Gustavo Friedemann, 134 - Vila Lalau
Cidade: Jaraguá do Sul UF: SC CEP: 89256-190 Fone: (47)3370-1555

Agencia: 5238-8
Nome do Responsável: Tania Griseida Krause CPF; 683.057.299-15
Carteira de Identidade: 718614
Cargo: Presidente
Endereço: Rua Donaldo Gehringrl20 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
CEP: 89251-470

Banco: Brasil Conta Corrente: 7.074-2

Orgão Emissor: SSP/SC

PLANO DE APLICAÇÃO

FINALIDADES:

Conceção de Convênio

A Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul, situada ao norte de Santa
Catarina, foi fundada em 16 de setembro de 1991 por um grupo de pais e,
atualmente, é administrada por uma diretoria voluntária, pessoas da comunidade
Jaraguaense.
Caracterizando-se em uma Entidade de Assistência Social que presta atendimento
especializado as pessoas com deficiência - TEA e suas famílias de forma planejada,
continuada e sem contrapartida dos usuários através dos seus respectivos serviços
e programas, que envolvem a área da assistência social, educação e saúde. Tem
como compromisso ofertar seus serviços, através dos programas e serviços com a
qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços
familiares e sociais, seguindo uma característica com dimensões éticas, políticas e
técnicas.

É uma entidade pública, responsável pela articulação e coordenação das ações para
integração de esforços entre as políticas públicas.
Atualmente atende a (12) doze usuários deste município com autismo e suas
famílias, público este, em situação de vulnerabilidade e risco por violação dos seus
direitos e que demanda a proteção social do Estado não contributiva.
Diante os propósitos acima descritos, solicitamos  o apoio do Governo Municipal de
Schroeder, para que a AMA possa cumprir com suas obrigações estatutárias,
mantendo às pessoas com Autismo os direitos aos serviços socioassistencials e aos
transversais.

E, com a promulgação da LEI N° 12.764, de 27 de Dezembro de 2012 que Institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista, o autismo passa a ser reconhecido como deficiência conforme:
Art. lo Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.



"● Jhé 0<5 a:?,; :'/AvíA’l <ü A^^iX-JÂ A; -^<0 OA;^àa^>OA-^A :3:ine??ocj'.yAs

3Í5-IOOÜ\sat.?yxtjy.x :tnvo
●● ..ricu',ni3hBrv^ o^f:'Vj<;uD

.ÍVÍ-30'] e :?a íBO hja ob
8~8£:íiê :sbt*3i5>{>A

iíA íií.:.;-5s-;>í í>;;í«T ;lcs^^Ã^r;ücííí;?íí cvb eiriüoH
:c*hsbí1t:v^bl sb &’íísS'í£3

i;í.-j"> - aÇIi:.M3/hív:-?5 JSLÍÍ5 íOr^s^iííbií^

; ^ r; I J

;:^já>ij-TíCiA sí;í.O

;  ’ 'r/-● '

●\ 5s »'v c; ● T . » f r- /r

:A'ií'A^.0í íAyjv -;
'3Dí:o:>

'■■●b ob cCti^iiiríA ?->b A
o-!,:r:í;j.A»vi AíJí èí srús :3bishivJí krf ^ef/rí^iísD

íí; è ^0lini&;T<?íSíí:?u

oín^mifcrje^tó Gjse'^.q Oíjip Kb^ié;<r.iíí3A vUíiü es-obnoiihstiriS^íK^
fVítnol a;í^(.3e rí> A TÍ ●* frv^r.»

2ü;?i'iri^-:a íío-/í.-;;-':*Cí"'í>í 5333 -íob eèvi^-íi:- ^üb íibi.riG':;^'-Cr‘OJ ír<*a ã sb9íif.íí:fjíiüO.:í
nicíT ?. oí

ií rao::? ^ í>dí\íicji::: 3 ^ara^i igoií:i eob
«OJtój yb 0‘íI‘-^í::'í!::í^^Gj ioi o 6'íku OÂ'Ív  j 'w
3

Ví'ií»8 tvb ívt‘ií?n Of^ :rilií'íi.»:A3 ab A:
.í) aísq :>b oqij-:g u:tj icq
isbsbkiíímc3 lõò ^í?hsi?/a;sncv íí^-rn> '^'>q fíbíhi-xfêAvb-

v.>.

r?
i r

ísq obS;í:?55)::>3C3í:3'1

:>í.-by 'iíbíTá -ibí^a !::b í>0-;A í: i^íí-fvk^víit^ .-s^irnsipo-iq í?
^íd i3t:> c;^;isnia-3q;y?co vnío:'^

3 ôb ;3bvibÍííAJ ?0qü 6 5?.ip iííbBbn^Uii
;»Aõ?nsr?íjb íT-oo «r5kr'i-'i*í!:5:?S't's:> ob"b!í.!osí3 £5 ^^í<’iííiiíbr?si

-?.-n. -i c»

i  V

ô'?Eq ^z:bíjH 'íPb ok^ãiiolr^^hoo 3 obZtBbí ;í5sq b)Vè5f^Oqí};3'S  ̂ S:;/iAAvj £5r?^5.i ‘ii
.^vv; ■A:]uq ^f; í‘o’jXí.>i 3 cAi ;3;

:3 o:v,”;j;;}_,- v-:33 üA^ixbíUiyi 33nAL.fi5,3 3:Ob r^b:i3Ar ;j:.^:-£3Y;;í:üAx
●2íj£)i.: *rOA 3 Íiioív 5»'!'q l) £■■ ííbisbjíiCí  ■ i-jClltÀ'' ●■.■£' ●>í-r jc^'* <i fjjS ●,.rslí'-ií;í 'LO?i'í'.}^..'‘T ^i'Víi*U/í 1

,«viJ«j!dh’bso:> obfí ííbf-j.' A .3b kbxí;;. Oík'b:?*vu u; cup s i/;3i-bH.3íb
0b tKq»0«ní.iM OfnbVD^ ob okí^E o HC/"3^:íbbo^ b:'bb3 ioí?bòq':yjq so rí?3;iiO
,íí6iisA«Í^:Ar;b í’bb:^,3r;hv^b rí-i03 ' Uq-r^.n '^oq AMA ●; '"vq:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

§ lo Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes
incisos I ou II:
I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II - Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriaís incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de
comportamento ritualizados; interesses restritos  e fixo.
§ 2o A pessoa com transtorno do espectro autista  é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, considera-se
Pessoa com Deficiência aquela que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena  e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas.

Diante este contexto, A AMA presta seus atendimentos especializados através de
seus serviços e programas:
Área da Assistência Social:

- Programa de Atendimento a Família.
- Programa Educação Profissional

Área da Educação:

- Programa de Intervenção, Planejamento, Orientação e Capacitação;

Educação Especial:

- Serviço de Atendimento Educacional Especializado - AEE - TEA;
- Serviço de Atendimento Específico - SAE;
- Serviço de Pedagógico Específico - SPE.

Area da Saúde:
- Programa de Estimulação Essencial

realizado na AMA, busca atender as necessidades individuais de
Diante

O atendimento
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, faz-
se necessário a concessão de recursos públicos para sua sustentabilidade,
contribuindo assim

os

para que a mesma possa dar continuidade em seus
trabalhos, propiciando atendimento com qualidade as pessoas acometidas pelo
Espectro Autista deste Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Doze usuários do município de Schroeder se encontram matriculados nesta
entidade e 14 (quatorze) encontram-se na fila de espera para adentrarem na
entidade em 2023; Ressaltamos que os atendimentos se estendem às famílias como
também estendemos nossos serviços através de capacitação e estudos de caso as
escolas deste município sempre que solicitado; e  o custo para entidade de cada
usuário é no valor R$1.350,00 por cada usuário. A firmação deste convênio, virá de
encontro ao desenvolvimento das pessoas acometidas pelo autismo de vosso
município.

Valor R$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.

3.250,00

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

350,00

100,00Pagamento com alimentação

TOTAL PARCELAS: 12
11 Parcelas de

01 Parcela de
3.700,00

6.300,00

47.000,00Total

Data/Local: Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 2022

/

Nome: *^nia Griséida Krause

^83.057.299-15
CPF N°:
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