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Fundada em 1993, a Federação das Apaes do
Estado de São Paulo (FEAPAES/SP), é uma entidade sem fins lucrativos de assistência social,
assessoramento e defesa de direitos, que tem por
objetivo fortalecer o movimento social da pessoa
com deficiência. Atualmente, a Federação congrega 305 Apaes no estado.
Nos termos do Estatuto Social, a Federação tem
por missão promover e articular ações de assessoramento, defesa e garantia dos direitos sociais
das pessoas com deficiência e representar o Movimento Apaeano perante os órgãos estaduais, para
melhoria da qualidade dos serviços prestados por
suas filiadas, na perspectiva da inclusão social de
seus usuários e de suas famílias.
A fim de cumprir sua missão a Feapaes/SP trabalha com foco na formação e capacitação de lideranças, defesa, efetivação e construção de novos
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento
das desigualdades sociais, articulação com os órgãos públicos e privados de defesa e garantia de
direitos, dirigidos ao público da Política de Assistência Social.
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Sua atuação é respalda
pelas seguintes
legislações:

Política Nacional da Assistência Social
(PNAS) nº 8.742/93;
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
Sistema Único da Assistência Social (SUAS)
redigido pela Lei nº 12.435/2011;
Certificado das Entidades de Assistência
Social (CEBAS), estabelecido pela Lei nº
12.101/2009;
Resolução nº27 de 2011, estabelecida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS);
Resolução nº34 de 2011, estabelecida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS);
Lei nº 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI);
E demais legislações pertinentes para os trabalhos a serem desenvolvidos.
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Da Organização
A Federação das APAES do Estado de São Paulo está organizada da seguinte forma:
Além destes órgãos organizativos, a Federação
contará com a Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento jurídico, exercido por profissional
de reconhecida idoneidade e saber.
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O respectivo documento ora apresentado descreve as ações realizadas no ano de 2016, que pautaram na defesa e garantia de direitos das pessoas
com deficiência e suas famílias, no fortalecimento
do Movimento Apaeano e na melhoria continua
dos serviços executados por suas filiadas.

Nos termos do Estatuto Social a Federação das Apaes do Estado de São Paulo tem
por finalidade:

01

Promover, assegurar e defender o
progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica
do Movimento Apaeano, mantendo
a ética em relação às demais Federações Estaduais, à Federação Nacional, às Apaes e aos seus associados;
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Atuar na definição da política estadual de atendimento à pessoa com deficiência, orientando e assessorando as
entidades filiadas, quanto a sua execução, com o objetivo de promover a
melhoria da qualidade de vida das
pessoas com deficiência intelectual
e múltipla, em seus ciclos de vida,
criança, adolescente, adulto e idoso,
assegurando-lhes o pleno exercício
da cidadania;

03

Articular, junto aos poderes públicos
e entidades privadas políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência;

04

Estimular e apoiar o desenvolvimento
permanente das entidades filiadas exercendo sua representatividade junto aos
órgãos públicos e entidades privadas;

05
06

Orientar e acompanhar o funcionamento das Apaes no Estado, conforme o Estatuto;
Produzir, reunir e divulgar informações e experiências sobre assuntos
referentes à pessoa com deficiência,

incentivando a publicação de trabalhos e obras especializadas;
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Compilar e divulgar as normas legais
relativas à pessoa com deficiência,
provocando a ação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento
e aperfeiçoamento da legislação;

08

Promover ou estimular a realização
de estatísticas, estudos e pesquisas em
relação à causa das pessoas com deficiência, propiciando o avanço científico
e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que
atuam nas entidades filiadas;
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Propor programas de atenção à pessoa
com deficiência intelectual e múltipla
estimulando as filiadas quanto à realização de ações de atendimento à pessoa com deficiência desde a prevenção
até o envelhecimento saudável;
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Prestar, através das filiadas, serviços ou realizar ações assistenciais, de
forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e
a quem deles necessitar, sem qualquer
discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo
apenas à distribuição de bens, benefícios e a encaminhamentos;
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Encarregar-se, em âmbito estadual,
da divulgação de informações sobre
assuntos referentes às pessoas com de-
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ficiência, incentivando a publicação de
trabalhos e de obras especializadas;

12

Desenvolver política de Autodefensores garantindo a participação efetiva em todos os eventos e níveis do
Movimento Apaeano;
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Promover e articular programas de prevenção, educação, saúde, assistência
social, esporte, cultura, lazer e formação para o trabalho visando à inclusão
social da pessoa com deficiência preferencialmente intelectual e múltipla.
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Primar pelo cumprimento dos Estatutos das Apaes, Federação do Estado e Federação Nacional.

Da Administração

A Federação das Apaes do Estado de São
Paulo possui corpo diretivo que é composto
por Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos pelas Apaes
filiadas do Estado de São Paulo. Visando sua
missão, a diretoria se reúne ordinariamente e
extraordinariamente, quando necessário.
No ano de 2016 foram realizadas reuniões
descentralizadas da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sendo no total
de quatro, assim como da Assembleia Geral no
total de uma ordinária e uma extraordinária.

Reunião de Diretoria em Batatais

Reunião Extraordinária da Diretoria em Várzea Paulista
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Reunião de Diretoria em Batatais

Promover o assessoramento das filiadas na
busca da excelência do serviço prestado, tendo
como foco a formação e capacitação de lideranças,
a defesa e garantia dos direitos das pessoas com

deficiência intelectual e/ou múltipla, visando à
promoção da cidadania, o enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Assessorar as Apaes na execução de suas
finalidades contribuindo para um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, em todos os
ciclos de vida;

Promover e incentivar junto às filiadas, programas de prevenção às deficiências, nas
diversas áreas de atuação do Movimento
Apaeano;

Promover juntamente com suas filiadas a
defesa e garantia de direitos das pessoas
com deficiência e atuar na construção de
novos direitos;

Desenvolver a política de autodefensores e
estimular as Apaes a promover o protagonismo dos usuários e sua inclusão na vida
comunitária.

Estimular e capacitar as Apaes no atendimento de Assistência Social, Educação e
Saúde, às pessoas com deficiência, desde
os primeiros meses de vida até o envelhecimento, com foco na manutenção da qualidade de vida;
Atuar junto ao poder público, entidades privadas e na definição das políticas públicas
de atendimento às pessoas com deficiência
e suas famílias;

Atendimento especializado na APAE de Guaratinguetá
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Conforme Estatuto Social,
a Federação das Apaes do
Estado de São Paulo recebeu
contribuições das Apaes filiadas e de parcerias privadas,

que tiveram como finalidade
manter a sustentabilidade financeira da entidade.
Os recursos financeiros
foram integralmente aplica-

No primeiro semestre de 2016 a Federação
das Apaes do Estado de São Paulo sediada em
Franca/SP, funcionava em um espaço alugado,
localizado à Rua DemarTozzi nº 340, Bairro São
Joaquim, com uma área de 764,95m². O local era
divido em setores: Comunicação, Superintendência, Equipe da Qualidade, Jurídico, Ouvidoria,
Sala de Reuniões, Coordenadoria, Recursos Humanos e Recepção, o prédio estava adaptado e
possuía infraestrutura, porém conforme planejamento da Federação, no segundo semestre do ano
de 2016 a sede da instituição passou a se localizar
em um espaço próprio.

está subdivida em: Comunicação, Compras, Desenvolvimento Institucional, Equipe da Qualidade, Financeiro, Superintendência, Jurídico, Ouvidoria, Departamento Pessoal e Recepção.

Atualmente a Federação das Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes/SP) localiza-se à Rua
Tomaz Pedro do Couto, 471, Distrito Industrial,
com uma área (748,20m²). A sua infraestrutura
Sede própria da FEAPAES-SP
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dos em sua finalidade, demonstrado nos documentos
contábeis, que são auditados
anualmente por auditoria independente.

Desenvolvidas no ano de 2016 – Ações de assessoramento, defesa e garantia
de direitos
Em cumprimento de sua missão estatutária
a Federação das Apaes do Estado de São Paulo,
realizou ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos conjuntamente com suas 305
Apaes filiadas, por meio de Orientações Técnicas nas áreas da Assistência Social, Autodefensoria, Defesa de Direitos, Educação, Gestão
e Saúde.
Foram realizadas visitas in loco pelos Ouvidores, e 22 Workshops regionais pela Equipe da
Qualidade. A Feapaes/SP realizou ainda capacitações através de cursos, palestras, seminários, fóruns e ações essas que serão enfatizadas
e detalhadas ao longo do presente relatório.
Em relação à articulação política, a Federação das Apaes do Estado de São Paulo reuniuse com secretarias estaduais, sendo elas a do
Desenvolvimento Social e da Educação totalizando 19 ocasiões oficiais, uma vez que fez-se
necessário um maior e intensivo movimento da

Reunião de representantes da FEAPAES-SP com o secretário de Educação do Estado
de São Paulo

Feapaes/SP e de suas filiadas juntos aos órgãos
da Política de Educação do Estado de São Paulo
para a efetivação do convênio e garantia de
direitos dos usuários na área da educação por
suas Apaes.
Pensando no Marco Regulatório da Sociedade Civil e visando a qualificação dos dirigentes
e profissionais de suas filiadas, a Federação realizou e participou de momentos de capacitação
e discussão relacionadas ao tema.
A Federação firmou parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) para a
realização da pesquisa acadêmica sobre a “Validação da Escala de Intensidade de Apoios”.
Outra parceria acordada foi com a Universidade Estadual “Julio de Mesquita Filho”- Unesp/
Franca tendo como Projeto de Pesquisa a temática “Inclusão de alunos com deficiência intelectual nas escolas da rede estadual de ensino
de Franca”.

Mobilização do Movimento Apaeano na Assembleia Legislativa de São Paulo
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eQUIPE DA QUALIDADE

a) Workshops – Programa Apae Excelência
A Federação visando estimular, capacitar, assessorar e monitorar os trabalhos realizados pelos profissionais de suas 305 Apaes filiadas, realizou a etapa
de assessoramento do Programa Apae Excelência, o
que por meio de workshops capacitou os profissionais das áreas de atuação da Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde em atendimento aos requisitos
da APAE Excelência.
Deste modo, a Federação partindo das não conformidades dos Relatórios e das analises das não conformidades, deram a base para a estruturação dos
Workshops que abordaram temas relacionados ao
cumprimento das exigências estatutária, das legislações vigentes da Assistência Social, Educação, Gestão
e Saúde, além de articular as temáticas com a prática
desenvolvida nas Apaes, realizando assim, vinte e
duas edições do workshop que metodologicamente
articulou a teoria com a prática.
Também foi realizado um workshop, no município de Franca/SP, voltado para a capacitação dos
vinte e dois Conselhos Regionais, que abordou temas
das quatro áreas: Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.
Visando uma aproximação das legislações e a realidade de trabalho de suas filiadas, as edições dos
workshops foram estruturadas visando uma melhor
apropriação dos conteúdos nas quatro áreas de assessoramento. Assim, os participantes tiveram um mo-

Visita da Equipe da Qualidade para o programa APAE Excelência em Jaú
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Visita da Equipe da Qualidade para o programa APAE Excelência em Taquarituba

mento de qualificação teórica e estudo de casos das
maiores dificuldades de sua região.
Seguindo a metodologia de trabalho estabelecido
no Programa Apae Excelência, os workshops tiveram
além de capacitações a explicação prática de como
preencher o Instrumento da Qualidade denominado
de Relatório de Implantação de Melhorias (R.I.M).
A Equipe da Qualidade foi à responsável na execução dos workshops e analise dos RIMs. Nas analises da Equipe as questões relevantes para a melhoria
dos serviços realizados pelas Apaes tiveram apontamentos feitos pelos profissionais das quatro áreas,
sendo estabelecido um prazo as filiadas para a devolutiva do documento.
Aquelas Apaes que participaram dos vinte e dois
workshops realizados nos 22 Conselhos Regionais
que compõe a Feapaes/SP receberam um certificado
de participação no Programa, além de uma edição realizada no município de Franca/SP direcionado aos
vinte e dois Conselhos Regionais.
Os Conselhos Regionais que receberam os
workshops foram: Batatais, Catanduva, Franca,
Guaratinguetá, Guarulhos, Itu, Jaboticabal, Jaú, Lenções Paulista, Martinópolis, Miracatu, Mogi Mirim,
Nova Odessa, Ourinhos, Penápolis, Pirassununga,
São Vicente, Taquarituba, Tatuí, Tupã, Várzea Paulista e Votuporanga.

Dados dados quantitativos dos participantes nos Workshops.

Número de Participantes por Mês

Número de Participantes Geral

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pela equipe da qualidade.

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pela equipe da qualidade.

Atendimentos

Atendimentos (atraso > 2 dias)

A Equipe da Qualidade
também participou de
eventos como, o XIV Festival Nossa Arte, II Seminário Integrado, reuniões de
capacitação, articulações
Políticas e realizou assessoramento via telefones
no total de 1.660 e assessoramento por e-mails as
Apaes no total anual de
1.215 atendimentos.
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ouvidoria

A ouvidoria da Feapaes/SP tendo como objetivo receber demandas das Apaes em diversas
áreas, bem como, levar às mesmas informações
pontuais da Feapaes/SP. No ano de 2016 foram
realizadas visitas para divulgação dos workshops
nas 305 Apaes no primeiro semestre.

Ouvidoria em visita a APAE de Capão Bonito

Os ouvidores participaram de eventos, seminários e dos 22 workshops realizados pela Federação das Apaes do Estado de São Paulo, além de
representarem quando necessário a diretoria.
Também foram realizadas visitas in loco nas
Apaes para o levantamento e traçar soluções das
demandas apresentadas pelas filiadas.

Ouvidoria em visita a APAE de Porto Ferreira

Percebeu-se que a atuação dos ouvidores
transformou-se em informações que foram tratadas pelos colaboradores da Feapaes/SP, resultando em retornos mais efetivos às necessidades das
filiadas e consequentemente à melhoria no atendimento dos usuários das Apaes.
É relevante ressaltar que a ouvidoria auxiliou
as Apaes na identificação de oportunidades de
atuação dentro da própria cidade, estimulando a
articulação com a rede socioassistencial de defesa
de direitos, direcionando ainda questões administrativas e políticas, visando a melhoria contínua
da prestação dos seus serviços. Foram realizadas
assim, um total de 664 visitas pelos ouvidores.

Ouvidoria em visita a APAE de Francisco Morato

Ouvidoria em visita a APAE de Itapira
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Dados dados quantitativos de atendimentos da ouvidoria

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pela ouvidoria

Atendimentos

Atendimentos (atraso > 2 dias)

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pela ouvidoria
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Coordenadorias

Conforme suas atribuições, as Coordenadorias Estaduais possui a finalidade de contribuir
com as orientações e capacitações das filiadas.
Os Coordenadores Regionais juntos a Equipe da
Qualidade auxiliam na disseminação de orientações, visando assim, fortalecer as ações realizadas pelas Apaes.
No ano de 2016 foram realizadas quatro reuniões com os Coordenadores Regionais.

Reunião de Coordenadoria em Jabotical-SP

Grupo de Trabalho

Com o intuito de aprimorar as atividades desenvolvidas, a Feapaes/SP, junto os Grupos de
Trabalho (GTs) composto por profissionais voluntários das Apaes e Equipe da Qualidade, nas
áreas da Assistência Social no total de nove, Educação tendo 15 integrantes, Gestão dez participantes e Saúde com seis, trabalhou nas formulação e revisão das Orientações Técnicas, realizou
estudos de legislações que norteiam os serviços
prestados pelas Apaes. O
Grupo elencou ainda, as necessidades que
foram tratadas junto ao Poder Público no qual
avaliou, discutiu e propôs melhorias nas Políticas Públicas buscando dessa forma, contribuir
para a melhoria continua dos serviços realizadas
pelas Apaes. Desse modo, no ano de 2016 foram
realizadas nove reuniões do GTs, o que foi de
estrema relevância na etapa de estudo do Programa Apae Excelência onde desenvolveram os
quatro Manuais de Orientações Técnicas e instrumentais de trabalho para auxiliar as Apaes a
implementar os requisitos estabelecidos nos Relatórios de Implementação de Melhorias (RIM).
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Grupo de Trabalho 2 em Franca-SP

Grupo de Trabalho 6 em Franca-SP

Realização de Cursos, Palestras e Eventos

Visando a capacitação dos profissionais das
Apaes, no ano de 2016 forma realizados cursos,
palestras, o Festival Estadual Nossa Arte, Seminário Integrado, Setembro Verde e o Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência.
Na realização das palestras e cursos realizados
pela Federação, os eventos contaram com a participação de profissionais de suas filiadas, tendo
como adesão de 4.706.

a) Cursos
Considerando a missão da Federação das
Apaes do Estado de São Paulo e pautada na Resolução do CNAS nº 27/2011, a Feapaes/SP realizou no total de 43 cursos, nas quatro áreas, Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.

Curso de Caracterização dos Serviços Socioassistenciais no Movimento Apaeano

Curso de Therapy Taping Registro com César Rálio

Curso Curriculo Funcional Natural em Socorro

b) Palestras
Visando a capacitação continua em paralelo
aos cursos, foram realizadas dez palestras, nas
áreas de Assistência Social e Gestão, seis palestras
abordaram o tema “Serviços Socioassistenciais no
Movimento Apaeano” e “Autodefenforia” e quatro abordaran as temáticas “Planejamento Estratégico” e “A Lei 13.019”. O que contribuiu na capacitação dos técnicos de suas filiadas e nos serviços
prestados por suas Apaes.

Palestra de autodefensores em Ourinhos com Moira Sampaio
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c) Festival Nossa Arte
O XIV Festival Nossa Arte, foi realizado pela
Federação das Apaes do Estado de São Paulo, de
13 a 16 de julho de 2016, reunindo 351 artistas
com deficiência intelectual e/ou múltipla. Tal
evento ocorre a cada três anos, tempo este para
as Apaes trabalharem com seus usuário temas a
serem apresentados na edição estadual. Os vencedores da edição estadual, se apresentaram no
X Festival Nacional Nossa Arte, realizado em Recife, Pernambuco, entre os dias 30 de novembro
a 4 de dezembro de 2016. Nessa edição, o estado
foi representado por 53 assistidos, de seis cidades paulistas, sendo elas: Votuporanga, Bauru,
Santa Cruz do Rio Pardo, Mogi das Cruzes, General Salgado e Sorocaba

d) II Seminário Integrado
A Federação das Apaes do Estado de São
Paulo, visando fortalecer, capacitar e orientar
suas filiadas nas áreas da Assistência Social,
Educação e Saúde, realizou o II Seminário Integrado no município de Americana/SP nos dias
22 e 23 de setembro, contanto com as palestrantes renomados que abordaram temas nas áreas
da Assistência Social “Proteção Social Especial
para pessoas com deficiência” e “Autogestão,
Autodefensoria e família”, Educação “Desenvolvimento de projetos na área de Arte”, “Edu-

cação física, avaliação, planejamento e desporto”, “Escala de intensidade de Apoios (SIS) e
sua importância na elaboração do Plano de Ensino Individualizado” e “Metodologia do Emprego Apoiado e colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho com estratégias
funcionais”, Saúde “Projeto Pequenos Gigantes
– Prevenção à deficiência” e “Avaliação Clinico
Funcional/multiprofissional das pessoas com
deficiência intelectual”, além da palestra motivacional “Protagonista”.

Palestra sobre Desenvolvimento de projetos na área de artes com estratégias funcionais com Simone Follador
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e) Setembro Verde
Sendo uma iniciativa da Federação das Apaes do
Estado de São Paulo e da Apae de Valinhos, o
Setembro Verde consiste em ser o mês oficial da
inclusão social da pessoa com deficiência. Desde
o seu surgimento, em 2015, o mês consolidou-se
como um importante símbolo da promoção da
inclusão social deste público e conta com apoio
das Secretarias da Educação e dos Direitos da
Pessoa com Deficiência.
Centenas de Apaes do Estado, assim
como diversas outras instituições como Nurap,
Olga Kos e ADID, participaram das ações do Setembro Verde. A cerimônia de abertura do evento aconteceu no dia 1º de setembro, na sede da
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, em São Paulo, reunindo cerca de
250 pessoas e dando início as atividades do mês.
Dentre as principais ações estiveram o I Concurso de Redação Inclusiva, envolvendo alunos da
rede regular de ensino e o desfile da Semana da
Pátria, realizado em diversos municípios do Estado no dia 7 de setembro com alas em apoio ao
Setembro Verde.
Além das mobilizações em escolas, estabelecimentos comerciais e locais públicos, o
Setembro Verde ganhou a Rodovia dos Bandeirantes, no intermédio da cidade de Jundiaí, onde
foram colocadas mensagens de apoio nos letreiros eletrônicos da CCR AutoBAn. O mês contou
ainda, com uma exposição de Arte Inclusiva no
Memorial da Inclusão, em São Paulo, que exibiu
obras de artistas apaenos de 1° até 29 setembro.
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f) I Fórum sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
Foi realizado ainda no dia 21 de setembro em
parceria com o SENAI, o I Fórum Estadual das
Pessoas com Deficiência que fomentou a discussão, incentivou e orientou sobre a contratação sustentável de pessoas com deficiência e reabilitados
profissionais do INSS, nos setores da agroindústria, indústria, comércio e prestação de serviços,
no mercado de trabalho em Franca e região. O
evento teve como público alvo, as empresas do
setor agroindústrias, indústrias, comércio, prestadores de serviços, entidades de atendimento
às pessoas com deficiência, profissionais da área,
pessoas com deficiência, sindicatos, associações,
movimentos sociais, CRAS, CREAS e Centro POP.

Comunicação

No ano de 2016 foram realizadas as ações em
conformidade com o Plano de Ação de 2016, visando o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela Federação.
Realizou-se ainda, a diagramação da legislação em forma de livre para distribuição em todas
as filiadas da Lei Brasileira de Inclusão. Criou-se
ainda, a identidade visual da iniciativa bem como
toda a sua divulgação do Fundo de Projetos, partindo-se dessa mesma metodologia, foi desenvolvido a publicização da campanha do Troco Solidário.
A comunicação visando a publicização das
ações realizadas pela Feapaes/SP realizou a cobertura fotográfica e jornalística das edições estadual
e nacional do Festival Nossa Arte das Apaes, além
de eventos promovidos pela Feapaes/SP, além da
produção de artes e materiais gráficos para cursos, eventos e o desenvolvimento de newsletters
informativos para as filiadas e contatos em geral.
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Palestra sobre Educação Especial com Enicéia Mendes

a) Revista Apae em Destaque

Edição 12 – Janeiro, fevereiro,
março e abril

Edição 13 – Maior, junho, julho
e agosto

Edição 14 – Setembro, outubro, novembro e dezembro

b) Boletim informativo eletrônico
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c) Site

www.feapaesp.org.br

d) Facebook

/feapaesp
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Assessoramento Jurídico

O processo jurídico através de sua equipe
desenvolveu trabalhos de assessoramento para
as Apaes do Estado de São Paulo, nos assuntos de sua competência, contou com a colaboração do procurador jurídico, de advogados, e
de seus profissionais na realização dos atendimentos.
Os profissionais realizaram orientações especificas sobre o estatuto das Apaes, trabalhistas, tributárias, cíveis, CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social),

certidões de utilidade pública, convênios, termos de parcerias e demais assuntos que se fizeram necessários.
Foram realizados acompanhamentos de procedimentos e documentos relativos à formação
de novas Apaes no Estado de São Paulo, elaboração de editais de convocação para Assembleias de eleições, manifestações em processos
judiciais, em que a Feapaes/SP configura como
polo ativo ou passivo e demais ações na esfera
jurídica.

Dados dados quantitativos de atendimentos do jurídico

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pelo jurídico
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Atendimentos

Atendimentos (atraso > 2 dias)

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pelo jurídico
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a) Acompanhamento de procedimentos e documentos relativos à formação de
novas APAES no Estado de São Paulo:
Em 2016 houve o acompanhamento, orientação e conclusão da criação de apenas uma Apae
na cidade de Juquitiba, haja vista que a Apae se
encontra em processo de filiação na Federação
Nacional das Apae- Fenapaes.
No presente ano corrente houve ainda a filiação com a Federação das Apaes do estado de São
Paulo, da Apae de Vargem Grande do Sul.

Visista de representantes da APAE de Juquitiba na sede da FEAPAES-SP

b) Elaboração de editais de convocação para Assembleias:

01 Assembléia Geral Ordinária em Várzea Paulista.

01 Assembléia Geral Extraordinária em Penápolis.

c) Participação em Reuniões
A equipe do jurídico participou de reuniões
do Grupo de Trabalho, Reuniões da Diretoria
Executiva e Assembléias Gerais, contribuindo
nos trabalhos realizados.

Reunião de Diretoria em Batatais-SP
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Recepção

No ano de 2016 foram desenvolvidas ações,
conforme os procedimentos da Federação das
Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes/SP).

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema pela recepção.

Financeiro

A coordenação financeira da Federação realizou os trabalhos de coordenação aos repasses mensais das parcerias, sendo elas, as Apaes
do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Vale CAP),
Bandeirante Energia, Algar Telecom, Revista
COOP e Troco do Bem. Além, do acompanhamento diário dos relatórios de pagamentos das
mensalidades, conciliado no sistema; efetivando ainda a conferencia das prestações de contas
do período e seu o envio ao Invest Capitalização, também foi realizada toda movimentação
necessária nos contas a pagar e receber, assim
como, os fechamentos mensais das movimentações contábeis.
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Desenvolvimento Institucional

Visando a sustentabilidade institucional da Federação das Apaes do
estado de São Paulo, em 2016 foi estruturado a área de desenvolvimento
institucional e captação de recursos.
Captação de recursos e parcerias

Foram implementadas diversas ações, sendo
elas: doações para os Conselhos Regionais de produtos de limpeza da Bombril; parceria com a Universidade Metodista de São Paulo para estruturação de cursos voltados às profissionais que lidam
com pessoas com deficiência – curso de Currículo Funcional Natural lançado; implantação da
campanha Troco Solidário em parceria com os
supermercados Savegnago, Tonin e a Chocolates
Munik; Parceria estabelecida com a Algar Telecom para captação em conta de telefone; Parceria
pioneira no Brasil estabelecida com o Livox – doação de 22 tablets aos Conselhos Regionais com
licenças gratuitas, além da doação de 01 licença
gratuita do Livox por APAE, além da concessão
de 71% de desconto à população que mencionar
a APAE no momento da compra; Convênio estabelecido com a Geraes Tecnologia – doação de
04 painéis assistidos – concessão de descontos na
aquisição do painel pelas APAES.

Estabelecimento da parceria com a Algar Telecom

Parceria firmada com o Livox

Entrega das urnas do Troco Solidário em loja o Tonin Superatacado em Franca

Entrega das urnas do Troco Solidário em loja o Savegnago em Ribeirão Preto
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Apaes e entidades congêneres, que atualmente congregam 305 filiadas, através de suas
Diretorias, Conselhos, equipe técnica, famílias
e pessoas com deficiência de todo o Estado de
São Paulo.

APAE

Em 2016 a Feapaes/SP realizou o assessoramento às suas 305 Apaes filias e entidades congêneres, com um total anual de 3.843 atendimentos
registrado no sistema.
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Dados dados quantitativos de atendimentos

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema

Atendimentos

Atendimentos (atraso > 2 dias)

Número de atendimentos realizados e registrado no sistema
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Para realização das atividades propostas, a
FEAPAES-SP contou com uma equipe de profissionais composta por Equipe da Qualidade,
Ouvidoria, Cursos, Compras, Departamento
Pessoal, Jurídico, Financeiro, Recepção, Serviço Gerais, Superintendência, Estagiários, T.I,
Comunicação e Desenvolvimento Institucional.
A Federação contou ainda com o apoio de um
grupo de voluntários.

Em conformidade com as Diretrizes do Movimento Apaeano e o respectivo Estatuto, tem como
abrangência territorial o estado de São Paulo especificamente naqueles municípios que estão sediadas suas filiadas, no total de 305 Apaes.

35

Conforme a Resolução nº 27/2011 do CNAS,
a Federação das Apaes do Estado de São Paulo,
promoveu o assessoramento a suas filiadas, visando fortalecer, qualificar e capacitar os profissionais que atuam nas Apaes, ampliando dessa
forma o conhecimento e desenvolvimento de suas
potencialidades para a melhoria continua dos serviços ofertados.
As atividades realizadas no decorrer do ano,
os Curso, Palestras, Workshop, Festival Estadual
Nossa Arte, Setembro Verde, Seminário Integrado
e o Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência,
contribuíram para a formação profissional e a melhoria continua das atividades nas Apaes, o que
impactou diretamente na vida, no protagonismo e
autonomia dos usuários e de suas famílias.
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O monitoramento e avaliação foram desenvolvidos de forma sistêmica no decorrer do ano, com
a participação da equipe de profissionais da Feapaes/SP junto às suas filiadas. Os resultados alcançados foram identificados assim como as necessidades e/ou fragilidades, que foram trabalhadas.
A pesquisa de satisfação, onde as Apaes respondiam pelo site era orientado pelos ouvidores para
as filiadas estarem respondendo, além da pesquisa
de satisfação a Federação possui ainda, a avaliação
via site aplicada ao termino de cada palestra, cursos e Workshops.
A implementação da ISO 9001:2008 e suas autorias anuais, contribuiu para a melhoria contínua
dos sistemas de gestão da qualidade (SGQ) e dos
processos da organização, o que por sua vez aumentou a capacidade das operações no atendimento das demandas e expectativas de suas filiadas,
demonstrando deste modo um compromisso com
a qualidade dos serviços realizados.
Assim, a Federação desenvolveu suas atividades em conformidade com o Plano de Trabalho
de 2016.
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Por desenvolver ações conforme a Resolução
nº 27 do CNAS, que caracteriza as ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, a Feapaes/SP realizou
articulações políticas juntos aos órgãos públicos
visando à garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias.
Em conformidade com Plano de Trabalho de
2016 foram realizadas atividades para a melhoria
contínua dos serviços executados por suas filiadas.
Com a transparência e metodologia de trabalho
desenvolvido no decorrer do ano pela Federação,
as devolutivas feitas pelas Apaes demonstraram a
efetividade das ações propostas pela Feapaes/SP
o que cumpriu, assim, para a sua missão frente a
suas filiadas.

Deste modo, considera-se que as ações objetivadas alcançaram sua missão, porém para que os
direitos das pessoas com deficiência sejam efetivados, a Federação continuará a trabalhar para a
melhoria continua dos serviços executados pelas
Apaes, haja vista que, há muito a que lutar em
prol do Movimento Apaeano e do fortalecimento
das atividades desenvolvidas por suas filiadas.

Quando reportamos a defesa e garantia de direitos, é imprescindível o trabalho coletivo para a
concretude das ações desenvolvidas, fato este, que
podemos observar com a aproximação das Apaes
em buscar cotidianamente as orientações feitas
pela Federação, o que contribuiu para a melhoria
continua dos trabalhos realizados por suas filiadas e a ampliação das ações da Federação, além
de auxiliar para a qualidade de vida das pessoas
com deficiência e suas famílias.
As ações realizadas tiveram um impacto positivo junto as Apaes, em razão de constituírem momentos de troca de saberes nas diversas áreas de
atuação das entidades, outro fator relevante que
contribuiu para a adesão foi a realização de forma
descentralizada o que favoreceu para a participação das filiadas.

Franca, 27 de abril de 2017

Cristiany de Castro
Presidente da Feapaes/SP
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