
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE ALTA FLORESTA
CNPJ 15.023.906/0001-07

Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50 - Canteiro Central - Paço Municipal - 65-3512-3100 NQSSQ COSO.

PROPOSTA

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

A.A.P.D.S. Associação de Apoio ao Portador de Deficiência Sensória!

CNPJ:00 444 585/0001-39

ENDEREÇO:

Rua Mário RazeiraLeiningNfi 275

MUNICIPIO:Alta Floresta ESTADO:MT

CEP:78580-000 FONE:(66) 3521-8851

NOME DO REPRESENTANTE:GÍIma Rosa de Sousa Nishi

CPF:420.980.841-53

ENDEREÇO:Rua E - 2 N° 214

FONE:(66) 98438-8371

CONTA CORRENTE:19336-4 AGENCIA:1177-0 BANCO:001

Obieto da parceria:

A presente proposta tem como objeto a parceria de atender pessoas com diferentes idades,
diversas classes sociais com ênfase em deficiência auditiva e visual, focando o atendimento em
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, Sistema Braille e Audtofonatório no Método Perdoncinino
Município de Alta Floresta - MT.

Valor proposto mensal:

Valor proposto mensal é deR$3.750,00

Indicação do Interesse Público envolvido:

Atender pessoas com diferentes idades, diversas classes sociais com ênfase em deficiência
auditiva e visual, focando o atendimento em LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, Sistema Braille
e Audiofonatório no Método Perdoncini no município de Alta Floresta e região com serviço que
não é oferecido pelo poder público nem mesmo pela outra entidade.

Diagnóstico da realidade que se quer modificar:

Alta Floresta/MT, situada a aproximadamente 800 km da capital do Estado, é uma cidade

jovem e promissora, tem como economia principal a pecuária e a agricultura, mas já sofreu com a

exploração do garimpo, que hoje, ainda, tem sua expressão.
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Diante do grande número de pessoas com deficiência auditiva e visual no município sem

acesso a serviço especializado, oC.E.E.D.A. - Centro Educacional Especializado em Deficiência

Auditiva, sendo a mantenedora da instituição a A.A.P.D.S. - Associação de Apoio ao Portador de

Deficiência Sensorial, vem atendendo desde o ano de 1995 no Município de Alta Floresta - MT e

Região pessoas com Deficiência Auditiva e Visual, visando uma educação para uma inclusão dos

mesmos na sociedade, através de uma proposta Bilíngue: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e

a Estruturação da Língua Portuguesa do Brasil, e também o aprendizado do Sistema Braille.

O CEEDA oferece programas que visam às necessidades específicas do alunado portador

de deficiência auditiva tais como: diagnóstico da surdez através de Avaliação Audíométrica,

encaminhamento e apoio a Adaptação de AASl - Aparelho de Amplificação Sonora Individual,

trabalho de Educação Auditiva e Linguagem através da Metodologia Audiofonatório oferecida pelo

Método Perdoncini visando a Aquisição e Estruturação da Língua Portuguesa, extensão de

práticas pedagógicas diversificadas ao ensino comum, que garantem o sucesso da inclusão dos

alunos com deficiência auditiva e favorecem consideravelmente as práticas de aula com os

demais alunos ouvintes com diversos problemas de aprendizagem, enriquecendo e transformando

o Projeto Político Pedagógico da Escola Regular de Ensino. Além destes programas, oferece os

serviços de Atendimento Domiciliar (quando solicitado), com apoio e orientação às famílias,

atendimento in loco à Educação Infantil e Ensino Fundamental visando a prevenção, detecção,

orientação e atendimento precoce aos alunos das creches, nível pré-escolar; e ensino

fundamenta; oferece atendimento na área de Educação Auditiva e adaptação a aparelho auditivo

aos adultos e grupo da 3a. Idade com perda auditiva adquirida, garantindo-lhes melhor qualidade

de vida.

Indicação dos Custos totais da Instituição:

O custo mensal é de R$ 27.215,50

O custo anual é de R$ 338.904,07

Indicação dos benefícios:

A Instituição CEEDA tem como benefícios criar as condições para que a pessoa com

deficiência auditiva e visual seja incluído na sociedade, no ensino regular e também no mercado

de trabalho.
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A pessoa com deficiência auditiva e visual tem constitucionalmente o direito à educação e

ao atendimento especializado.

A educação é um direito de todos, isto é de ordem legal da constituição Federal e também

da Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9394/96.

Os dirigentes do MEC e das Secretarias de Educação Especial, Estaduais e Municipais

propõem parceria na jornada de integração das pessoas com deficiência auditiva e visual na rede

regular de ensino.

A educação especial em sua ação transversal permeia todos os níveis de ensino, Educação

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior e também como as demais

modalidades, auxiliando assim no acesso e a permanência do aluno no ambiente escolar com

êxito, assumindo a diversidade dos educandos, de modo a contemplar as suas necessidades e

potencialidades.

Uma vez que hoje, o que as teorias pedagógicas defendem é que consideremos o aluno

como sujeito do processo de construção do seu conhecimento, é indispensável ajudarmos e

provocarmos a inclusão da pessoa com deficiência auditiva e visual no ambiente escolar tendo

como finalidade uma educação dentro de uma proposta bilíngue.

Em síntese, a integração plena da pessoa com deficiência auditiva e visual passa,

necessariamente, pela garantia de convívio em um espaço, onde não haja repressão de sua

condição de surdo ou cego, onde possa expressar-se da maneira que mais lhe satisfaça,

mantendo situações prazerosas de comunicação e de aprendizagem.

Indicação dos itens a serem pagos com este valor solicitado:

Função

Combustível
Géneros alimentícios
TOTAL

Quant.

01

01

02

Total mensal

2.750,00

1.000,00

3.750,00 45.000,00

Total anual
33.000,00
12.000,00

Prazo para execução:

O prazo para execução é de 02/01/2018 a 31/12/2018

Quantidade de usuários atendidos:

No ano de 2017 atendemos 112 alunos, com idade entre 1 ano e 3 meses à 88 anos.
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Anexar a esta proposta a planilha de entradas que compõe a receita arrecadada e a despesa
atual total da Organização da Sociedade Civil discriminada por cada item de despesa.

DESPESAS DA PROPONENTE

Despesas correntes
Professores - SEDUC (4)
Encargos Fiscais - FGTS/GPS/DARF/PIS/INSS
Honorário Escritório Contábil
Energia
Companhia de abastecimento de água
Manutenção: veículo, elétrico, pátio, ar condicionado, geral
Material de limpeza / produtos descartáveis
Géneros alimentícios
Papelaria material pedagógico de expediente
Recarga de extintores
Gás
Combustível
Telefone fixo / Internet
Seguro de veículo
Taxas veicular (DETRAN)
Total

Mensal
8.009,13
5.885,00
440,00
900,00
300,00

2.300,00
1.200,00
2.400,00
800,00

210,00
4.100,00
310,00
361.37

27.215,50

Total
104.118,69
76.505,00
5.280,00
10.800,00
3.600,00

27.600,00
14,400,00
28.800,00
9.600,00
398,00

2.520,00
49.200,00
3.720,00
2.168,22
194,16

338.904,07
'Referência ano 2017

Recursos Financeiros

N°.

01
02

03
04
05

06

Origem

Termo de Fomento SEDUC - MT
Convénio - Prefeitura Municipal de Alta Floresta /Sec. Assistência
Social
Doação de Pessoa Física
Doação Pessoa Jurídica
Promoções e eventos
Contribuição espontânea

TOTAL

Valor
Anual

105.000,00
45.000,00

20.300,00
24.000,00

112.701,17
31.902,90

338.904,07
'Referência ano 2017

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS SOLICITADOS A CONCEDENTE
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Função
Combustível
Géneros alimentícios

TOTAL

Quant.
01
01
02

Total mensal
2.750,00

1.000,00

3.750,00

Total anual
33.000,00

12.000,00

45.000,00

Obs.: Foram calculados 12 meses

Alta Floresta - MT, em 14 de Dezembro de 2017.

/ Luiz Augusto Cuissi
Vice Presidente da A.A.P.D.S.


