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Mensagem do Presidente 

 

 
O ano de 2020 iniciou um cenário que ainda tem sido desafiador a todos nós. A 

disseminação do novo coronavírus - pandemia de COVID-19 -  por todo o mundo impactou 

a vida de todos e não seria diferente com as organizações sem fins lucrativos. Este ano, com 

certeza, terá reflexos por longo período, mas persistiremos em prol do paciente.  Este ano, 

em especial, dedicamos a continuação do nosso trabalho árduo a todos aqueles que perderam 

alguém para esta pandemia. Sendo assim, é com muita gratidão que apresentamos nosso 

Balanço Socioambiental que constitui uma ferramenta de transparência institucional e de 

responsabilidade social, onde destacamos o aporte de nossos recursos na busca contínua da 

solidez financeira, planejamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento para oferta de novos 

serviços gratuitos por melhor qualidade de vida aos Deficientes Renais em tratamento 

dialítico ou já transplantados, razão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social – CEBAS, mérito por considerarmos as prestações de contas dentro de rigorosos 

critérios exigidos.  

 

 

 

Humberto Floriano Mendes 

Presidente da APAR 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome da instituição: ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS DE SC – APAR  

Tipo/categoria:          Associação 

Natureza Jurídica:    sem fins lucrativos 

Isenta da cota patronal INSS: sim  

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14188 de 01/11/2007 

 Utilidade Pública 

Municipal: Lei nº 5863 de 02/07/2001 

 

CEBAS:             Portaria Nº 62/2021 

Inscrição Estadual: isento  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A APAR – Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, fundada em 08 de 

janeiro de 1997, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de caráter 

filantrópico, cujos dirigentes não são remunerados. Portadora do título de Certificado 

Beneficente de Assistência Social – CEBAS, qualificada nos âmbitos municipal e estadual, 

congrega os pacientes renais crônicos e busca, através de ações conjuntas com entidades 

públicas e privadas, melhorar as condições de vida dos pacientes em tratamento dialítico ou já 

transplantados. 

Nossas ações contribuem de forma significativa na vida dos usuários que dependem de 

acompanhamento para sua sobrevivência e melhoria da qualidade de vida. A entidade também 

vem contribuindo com o reconhecimento do cenário Estadual como referência nacional de 

transplantes através de nossas campanhas de doação de órgãos premiadas nacional e 

internacionalmente, sendo assim, a APAR tem vasta experiência em ações de publicidade e 

campanhas de prevenção e doação de órgãos. Atualmente a entidade oferta os seguintes 

projetos: a) Serviço de Habilitação e Reabilitação para Pessoa com Deficiência; b) 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos; c) Grupo “redescobrir”; d) campanhas de 

doação de órgãos; e) campanhas de prevenção da doença renal; f) ações em parceria para 

concessão de cestas básicas e outras. 

Faz-se necessário destacar que, devido a pandemia de COVID-19, algumas atividades 

foram adaptadas para formato online, priorizando a saúde e obedecendo as normas de 

vigilância sanitária vigentes. 

A entidade, oferta todos os seus serviços de forma gratuita, oferecendo atendimento 

com equipe multiprofissional, composta por: Assistentes Sociais, Psicóloga, Advogado, todos 

mantidos pela APAR. (Veja mais ações em nossas mídias sociais: www.facebook.com/aparsc e 

aparsc.org.br). 
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Missão e Visão da Entidade 
 

A missão da APAR é contribuir, promover e consolidar, através de ações que 

valorizem o ser humano/usuário, com foco na prevenção e qualidade de vida dos 

renais. Nossa visão é difundir a associação com vistas ao reconhecimento nacional 

no âmbito das associações de pacientes, a fim de expandir a marca como movimento 

social pela causa renal.  

 

 

Ramo de Atividade 

 
A Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina – APAR oferta 

atendimento multiprofissional a pacientes e familiares, realiza acompanhamento 

psicossocial, orientações e encaminhamentos de benefícios, bem como concessão de 

cestas básicas (mediante avaliação socioeconômica) aos pacientes que muitas vezes 

não possuem alimentação adequada ao tratamento renal substitutivo. No ano de 2020 

a associação realizou mais de 748 atendimentos a pacientes e familiares.  
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2. BASE DE CÁLCULO: 

 
 2020 R$ 

 R$ 

Receita bruta (RB) 
172.583,39 

Descontos e abatimentos 
- 

Resultado operacional (RO) 
172.583,39 

Outras receitas 
- 

Receitas financeiras 
2.800,90 

 
 

As receitas da instituição em 2020 dizem respeito, majoritariamente, aos 

termos de parceria junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis para execução de 

serviços de atendimento aos renais, bem como campanhas de relevância social. 

Outrossim, neste ano é necessário apontar o aumento significativo de parceria com 

outras instituições públicas e privadas na intenção de ofertar alimentação 

adequada/cestas básicas aos pacientes renais crônicos e suas famílias que tiveram a 

situação de vulnerabilidade socioeconômica agravada pela pandemia.  

 

Aplicação dos recursos  Ano 2020 2020 em 

Relação a 

2019 

Ano 2019 

 R$ % R$ 

Projetos, programas e ações (excluindo 

pessoal) 

44.134,38 -39,81% 73.335,99    

Pessoal (Salários, Benefícios e encargos) 94.094,08 -3,38%   91.011,68 

Despesas operacionais 183.514,22 -34,97%               

282.231,86      

Despesas com impostos e taxas 4.276,20 -82,20%  24.031,39    

Despesas financeiras - %   7.478,16    
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Nota explicativa 1: No ano de 2019 realizamos bazar com mercadorias doadas pela 

Receita Federal à APAR, em razão deste evento que acontece apenas a cada dois 

anos nossos indicadores de 2020 em relação a 2019 sempre apresentam  

disparidades.  

 

a. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL: 

 
A Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina tem passado por um 

processo de ampliação constante e crescente. Mantivemos três funcionárias 

contratadas em nosso corpo funcional, sendo das áreas de Psicologia e Serviço 

Social. Não houve autuações trabalhistas no ano vigente. 

 
Indicadores do corpo funcional Ano 

2020 

Ano 

2019 

 N N 

N de empregados ao final do período 3 3 

N de empregados terceirizados 1 1 

N de estagiários 0 0 

N de empregados acima de 45 anos 0 0 

N de mulheres que trabalham na organização 3 3 

N de afrodescendentes que trabalham na organização 1 1 

N de pessoas com deficiência 1 1 
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● AÇÕES REALIZADAS PELA APAR 

 

   

 

 

 
Reunião junto a Diretoria de Assistência 

Farmacêutica do Estado, como pauta dialogamos 

sobre a Portaria nº 13 de 8 de Janeiro de 2020, do 

Ministério da Saúde. 

 

Encontro com os colaboradores do COMBO 

ATACADISTA, levamos informações sobre nossas atividades e conversamos sobre a saúde dos rins. 
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● AÇÕES SOCIAIS 

 
Aquisição de cestas básicas para os pacientes em hemodiálise nas clínicas e hospitais da Grande 

Florianópolis. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● ENTREVISTAS COM A IMPRENSA LOCAL 

 

 

 

 

 

Divulgação da campanha “DIA 

MUNDIAL DO RIM”, na revista 

eletrônica Meio-Dia Catarina. 
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● Outras AÇÕES 

 

  

Reunião na  Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis, na presença do Secretário Adjunto 

Sr. Sandro José Andretti, foi assinado neste dia o 

Termo de Parceria para divulgação do Projeto de 

PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL, 

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS e DIÁLISE 

PERITONEAL (diálise domiciliar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENAL VIDA (unidade de Itajaí/SC) realizou uma doação de 1.400 máscaras plásticas de 

proteção, que a equipe da APAR ficou responsável de distribuir  nas clínicas de hemodiálise 

(Hospitais Celso Ramos, HU e Clínica TR- São José) e para os  carros que transportam nossos 

pacientes. Adquirimos também, aparelhos de PA, doados ao Hospital Celso Ramos em 

Florianópolis. 

 

A APAR foi aprovada duas vezes no ano de 2020 em 

edital ofertado pela  FEDERAÇÃO CATARINENSE 

DE BASKETBALL e TRIMANIA. Nosso projeto 

aprovado foi “Acesso à alimentação básica em tempos 

de COVID 19”e objetivou atender os pacientes em 

hemodiálise da Grande Florianópolis através do 

fornecimento de cestas básicas.  
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● PROJETOS  

 

   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

DA ALESC  

Participação em webinar 

sobre o tema “O paciente 

renal diante da pandemia” 

 

Campanha de rua “DIA MUNDIAL DO 

RIM” realizada no início de 2020. 
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Campanha digital de incentivo a doação de 

órgãos. As campanhas digitais da APAR 

ganharam força em 2020 como estratégia 

de manter nosso propósito em meio a 

pandemia de coronavírus. 

Campanha digital explicando a relação entre a 

Doença de Fabry e Doença Renal Crônica. 

 

Campanha realizada no Setembro Verde para 

conscientizar a população sobre as causas da 

Doença Renal Crônica. 
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b. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS: 

 
Indicadores sociais Externos Ano 

2019 

Campanhas públicas
1

 

17.500 

Doações
2

 

44.134,38 

Outros 
- 

Total das contribuições a 

sociedade 61.634,38 

 

 
A APAR em parceria com a SC TRANSPLANTES organiza e distribui Campanhas Nacionais de 

Doação de Órgãos para disseminar a cultura da doação, podendo salvar até 8 vidas. São campanhas 

veiculadas em canais abertos e fechados de televisão, com impacto na diminuição da negativa familiar 

quando se trata da doação dos órgãos de um ente querido. Nossa captação de recursos é totalmente 

destinada à aplicação dos mesmos em serviços e benefícios ao renal e seus familiares, ofertando 

atendimento psicossocial, cestas básicas, suplementos alimentares específicos aos pacientes em tratamento 

renal substitutivo e com agravo de diabetes, entre outros, todos serviços que atualmente o Sistema Único de 

Saúde não comporta. Muitos dos nossos usuários atendidos, não possuem alimentação adequada à doença 

renal crônica, tão pouco a manutenção de sua subsistência e de seu núcleo familiar, sendo sempre 

acompanhados pelo setor de Serviço Social e Psicologia.  

 

 

 

 

 

 

 

1 
Campanhas públicas: Campanhas de mídias digitais sociais e eventos de rua, disseminação da cultura da doação 

de órgãos, bem como campanhas de prevenção da doença renal de cunho social e de saúde pública. 
2 
Conjunto de doações realizadas, dentre elas: cestas básicas, medicamentos, suplementos alimentares, entre outros.
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c. INDICADORES AMBIENTAIS 

 
No ano de 2020 a APAR deu continuidade no gerenciamento de seus projetos de diminuição do uso 

de papel, reutilizando rascunhos e apostando na impressão consciente. Além disso, manteve e incentivou o 

uso de canecas entre os funcionários e colaboradores, evitando assim o descarte excessivo de copos 

plásticos. Salienta-se que com a chegada da pandemia de coronavírus também se optou pelo uso de tapeta 

sanitizante na entrada da entidade, a fim de diminuir o uso de “propé” descartável. Para uso da cafeteira 

também foi designado a utilização de canecas pessoais. Nossa preocupação com o meio ambiente também 

gerou a separação de resíduos orgânicos daqueles recicláveis, realizando assim a sinalização das lixeiras 

conforme legislação vigente. A APAR foi uma das maiores fomentadoras das entidades da sociedade civil 

que cobraram da Prefeitura Municipal de Florianópolis a implantação de sistema informatizado para 

prestação de contas, evitando assim a utilização de cerca de 500 folhas/mês para entrega de tais 

documentos. Cabe ressaltar que a associação nunca foi notificada ou multada por quaisquer infrações da 

legislação ambiental. 
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d. PARCERIAS DA APAR 

 
● CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS  

● CONEDE -  CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

● CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES   

● FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

● FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES RENAIS – 

FENAPAR   

● SC TRANSPLANTES   

● ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA   

● GIASSI SUPERMERCADOS   

● ANGELONI SUPERMERCADOS   

● PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS   

● DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO   

● PROPAGUE 

● INSTITUTO COMUNITÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – ICOM  

● FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL  
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