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Mensagem do Presidente

Com foco e missão no paciente renal do Estado de SC, e também do Brasil pela nossa participação junto à
FENAPAR- Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, o ano de
2021, ainda impactados pela continuidade da pandemia-COVID-19, nossa gestão foi ainda mais
desafiadora, mas repleta de conquistas sólidas para a comunidade renal. Fizemos parcerias e articulações
com órgãos públicos e privados para dar sequência às diversas atividades da APARSC em 2021, as quais
reconhecemos como fundamentais para continuidade das ações. Prezamos pela transparência, por isso
nossas ações são divulgadas em nossas mídias sociais, o que é essencial para que sejamos cada vez mais
reconhecidos como uma Entidade que atua em prol dos pacientes renais de toda Santa Catarina e na
garantia de direitos deste público. O ano de 2021 foi o momento de maior visibilidade para a patologia
renal, pois, apesar de vivenciar uma pandemia, esse público não podia fazer isolamento social, uma vez
que necessitavam estar nas clínicas de hemodiálise para realizarem seus tratamentos. Todo receio nos
transportes ofertados pelos municípios, o agravamento renal nas UTIs pela COVID, aumentos de custos
para insumos e crise nas Clínicas de Hemodiálise evidenciaram a necessidade de inovar/focar e criar
estratégias a partir de um cenário desfavorável. Diante dos fatos acima, realizamos debates e audiências
públicas com Ministério Público, Secretaria do Estado da Saúde, Associação de Clínicas de Hemodiálise
do Estado de SC, Sociedade Catarinense de Nefrologia, parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa,
com o Governador do Estado, entre outros, onde podemos destacar duas grandes conquistas: a inclusão dos
Renais e Transplantados como pessoa com deficiência em nosso Estado (Lei n° 18.255, de 17 de
novembro de 2021) e a Política Estadual para a Patologia Renal, que viabilizou o cofinanciamento
pela Secretaria do Estado da Saúde de SC às clínicas de hemodiálise e contemplando a Prevenção,
Diálise Peritoneal entre outras. Finalmente, agradecer a todos que fazem parte dessa história, incluindo
nossos parceiros.

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 continuidade do cenário de pandemia em 2021, algumas

atividades continuaram sendo operacionalizadas de forma remota, 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).

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.
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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 2021 a associação

realizou mais de 589 a pacientes e familiares.

2. BASE DE CÁLCULO

2021
Receita bruta (RB)

612.690,38

Descontos e abatimentos
-

Resultado operacional (RO)
202.824,11

Outras receitas
-

Receitas financeiras
13.463,84

As receitas da instituição em 2021 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.
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Aplicação dos recursos Ano 2021 2021 em
Relação a

2020

Ano 2020

R$ % R$

Projetos, programas e
ações (excluindo

pessoal)

125.713,58 64,875 76.246,29

Pessoal (Salários, Benefícios
e encargos)

97.888,34 4,03% 94.094,08

Despesas operacionais 186.282,77 24,02% 150.192,19

Despesas com impostos e
taxas

8.642,89 67,86% 5.148,84

Despesas financeiras 4.263,97 32,19% 5.636,76

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, além de

contratar um estagiário da área administrativa. Não houve autuações trabalhistas no ano

vigente.

Indicadores do corpo funcional Ano
2021

Ano
2020

N N
N de empregados ao final do período 3 3
N de empregados terceirizados 1 1
N de estagiários 1 0
N de empregados acima de 45 anos 0 0
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N de mulheres que trabalham na organização 3 3
N de afrodescendentes que trabalham na organização 0 1
N de pessoas com deficiência 0 1

● AÇÕES REALIZADAS PELA APAR

Reunião junto a Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina.
TEMA: PACIENTES RENAIS DA GRANDE-FPOLIS DIALISANDO

Live “Conversa Sobre Pacientes Raros”, realizada pelo Médico Roberto Benvenutti.
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Obtivemos uma grande vitória na busca pela inclusão dos Pacientes Renais de SC
como Pessoa com Deficiência na ALESC (Comissão da Pessoa com Deficiência).

Participação do Presidente da Apar Humberto Mendes na APROVAÇÃO EM
PLENÁRIO DA LEI QUE EQUIPARA OS PACIENTES RENAIS DE SANTA CATARINA
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
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Audiência com o governador Carlos Moisés, o deputado Coronel Mocellin e o secretário da
saúde do Estado de Santa Catarina Dr. André Motta Ribeiro. PACIENTES RENAIS
CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS, RECONHECIDOS COMO PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA EM SC.
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Em Balneário Camboriú, um dia que ficará marcado na história dos Pacientes e da
Nefrologia, exemplo para o país.POLÍTICA DE ATENÇÃO AO CUIDADO DO DOENTE
RENAL CRÔNICO EM SC. Encontro o Sr. O Dr. Andre Motta Ribeiro (Secretário do Estado
da Saúde de SC),
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Encontro com o Secretário da Saúde do Estado de SC, Sr. Dr. André Motta Ribeiro. Foram
discutidos no encontro outros assuntos, as demandas e possibilidades de uma parceria
voltada a ampliação dos atendimentos à população catarinense.

Recebemos na associação o Secretário da Saúde do Estado de SC Sr Dr.André Motta, que
nos honrou para um café da manhã e com a foto do governador Carlos Moisés com nossa
camiseta de DOAÇÃO DE ÓRGÃOS, tema este na pauta, além de outros voltados a Política
Estadual de cuidados aos pacientes renais de SC.
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A APAR recebe o Certificado de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina - ALESC/2021. Tal certificado reconhece a transparência e nosso
empenho nessas ações pela causa.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2020
Recebemos a visita do Deputado Estadual Jair Antonio Miotto, para oficializar a
entrega de mais um Certificado, atestando mais uma vez nossa missão Social e de
Transparência para com a Sociedade Catarinense.
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● AÇÕES SOCIAIS

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

Grande Florianópolis
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Participação do Presidente da Apar Humberto Mendes no jornal NDTV, Tema ENTENDA OS
AVANÇOS PARA PACIENTES RENAIS DE SANTA CATARINA e POLÍTICA DE CUIDADOS.
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● Outras AÇÕES

APAR realizou o bazar beneficente, com mercadorias apreendidas pela Receita em prol
dos pacientes renais de Santa Catarina

.

Parceria com Somar Floripa!
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Renovação da titulação Federal.
CEBAS- Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.
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● PROJETOS

A APAR E RENAL VIDA através de Edital do ICOM- Instituto Comunitário da Grande FPOLIS,
atendeu 130 famílias (renais crônicos em hemodiálise) com Projeto  destinado a promover acesso à
alimentação durante a pandemia/Linha de Apoio Emergencial à Sociedade Civil Organizada.

Assinando o Termo de Compromisso e recebendo cheque, Edital 002/21 da FEDERAÇÃO
CATARINENSE DE BASKETBALL/TRIMANIA.
Nosso projeto aprovado tem como objetivo aquisições de cestas básicas que atenderão 150 famílias.
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a. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS:

Indicadores sociais Externos Ano 2021

Campanhas públicas1

31.500,00

Doações2

37.104,03

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
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pública.
2 Conjunto de doações realizadas, dentre elas: cestas básicas, medicamentos, suplementos alimentares,
entre outros.

b. INDICADORES AMBIENTAIS

No ano de 2021 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.

Av. Prefeito Osmar Cunha, 183, Bloco A, salas 305/307/309 – Centro - CEP: 88015-900 - Florianópolis-SC.
CNPJ: 01.804.261/0001-27 – FONE: (48)3224-9286 – E-mail: apar@aparsc.org.br – Site: www.aparsc.org.br –

www.facebook.com.br/aparsc

mailto:apar@aparsc.org.br
http://www.aparsc.org.br


c. 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

● Receita Federal

● Bistek Supermercado

● Justiça Federal

● Líder Atacadista

● Lojas Koerich
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