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Mensagem do Presidente 

 

 
É com grande satisfação 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 

Registro CEBAS: Portaria 991 27/12/2017.  

Incrição 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 são voltadas para assessoramento de defesa e garantia de direitos, habilitação e 

reabilitação da pessoa com deficiência, acompanhar a qualidade do tratamento nas clínicas de 

hemodiálise, fornecimento regular dos medicamentos básicos por parte do SUS, realização de campanhas 

de doação de órgãos e prevenção da doença renal. Outrossim, exercemos parceria com a Central de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado de Santa Catarina, em benefício do 

crescimento do número de doadores de órgãos. 

A APAR dispõe de equipe multiprofissional que realiza atendimento gratuito aos pacientes renais e 

seus familiares, sendo que grande parcela destes apresentam situações de vulnerabilidade social. 

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 

fornecimento de cestas básicas, entre outras. 

Através de nossa página no Facebook no link http://www.facebook.com.aparsc/ disponibilizamos as 

demais atuações executadas pela APAR. 

 

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 cestas básicas aos pacientes que muitas vezes não 

possuem aliementação adequada ao tratamento renal substitutivo, sendo que estes passam por 

triagem socioeconomica pela equipe de Assistentes Sociais.  

No ano de 2017 a associação realizou mais de 726 atendimentos a pacientes e familiares.  

 

2. BASE DE CÁLCULO: 

 
 2017 

R$ 
2016 
R$ 

 R$ R$ 

Receita bruta (RB) 442.031,88 217.545,83 

Receita Líquida (RL) 142.110,43 217.545,83 

Resultado operacional (RO) 441.865,90 -127.932,06 

 
 

As receitas da instituição em 2017 dizem respeito, majoritariamente, a realização de bazar 

com mercadoria doada pela Receita Federal do Brasil, recurso este que é utilizado para ampliação e 

manutenção dos serviços conforme o projeto junto a RFB. As demais receitas são oriundas de 

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

atendimento aos renais, bem como campanhas de relevância social.  
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Aplicação dos recursos  Ano 2017 2017 em 

Relação 

2016 

Ano 2016 

 R$ % R$ 

Projetos, programas e ações (excluindo 

pessoal) 

132.991,68 (-29,60%) 129.723,40 

Pessoal (Salários, Benefícios e encargos) 44.041,86 (-8,63%) 40.475,62 

Despesas operacionais (325.111,19) (-85,25%) (345.477,89) 

Despesas com impostos e taxas 1.434,19 (-0,11%) 964,74 

Despesas financeiras 3.491,13 (-0,44%) 2.679,72 

Capital (máquina, instalações 

e equipamentos) 

198.909,78 (-46,43%) 198.909,78 

Outras despesas 34.528,65 (-21,59) 63.983,77 

 

Nota explicativa 1: No ano de 2017 realizamos bazar com mercadorias doadas 

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

cada dois anos nossos indicadores de 2017 em relação a 2016 sempre 

apresentam grandes disparidades.  

 

a. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS: 
 

Indicadores sociais internos Ano 2017 2017 em 

Relação 
Ano 
2016 

  2016  

Alimentação 0,00 0% 0,00 

Educação 0,00 0% 0,00 

Saúde 0,00 0% 0,00 

Segurança e medicina do trabalho 0,00 0% 0,00 

Capacitação e desenvolvimento 3.769,80 (-7,8%) 5.558,58 

Creches 0,00 0% 0,00 

Transporte 2.822,40 0% 2.615,53 

Bolsas e Estágios 0,00 0% 0,00 

Outros 0,00 0% 0,00 

Total 6.592,20 (-7,8%) 8.174,11 
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b. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL: 

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

ampliação constante e crescente. Em 2017 mantivemos as duas salas de atendimento, com apenas 

uma funcionária contrata e dois prestadores de serviço na área de psicologia e advocacia. Não 

houve autuações trabalhistas no ano vigente. 

 
Indicadores do corpo funcional Ano 

2017 

Ano 

2016 

 N N 

N de empregados ao final do período 1 1 

N de empregados terceirizados 2 2 

N de estagiários 0 0 

N de empregados acima de 45 anos 0 0 

N de mulheres que trabalham na organização 2 2 

N de afrodescendentes que trabalham na organização 0 0 

N de pessoas com deficiência 1 0 

 

 

 
 

c.  Capacitação e desenvolvimento profissional 

 
Descrição: A capacitação e desenvolvimento profissional faz parte de um projeto ofertado pela APAR aos 

seus funcionários e colaboradores como forma de promover a educação permanente. Parte deste projeto 

permite proporcionar a participação dos colaboradores em eventos, palestras e cursos externos, tendo os 

custos arcados pela instituição.  

   

   
 

I Seminário do 3º Setor do Vale do Itajaí, 

onde foi debatido a captação de recursos e 

questões legais aplicadas as entidades sociais.  
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Ações realizadas pela APAR 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Ampliada sobre Assistência 

Farmacêutica aos Transplantados de SC 

promovida pelo Ministério Público-MPSC 

Reunião junto aos representantes do 

Departamento de Logística da Prefeitura de 

Florianópolis com relação ao transporte de 

pacientes à hemodiálise. 

Dia Mundial do Rim 2017 em Brasília – DF  

APAR esteve presente na Defensoria Pública do 

Estado junto a Defensora Dra. Dayana Luz para 

discutir as ações civis públicas, tramitação e 

estratégias referentes ao transporte de Pacientes 

Dialíticos em Florianópolis, além da 

coparticipação em planos de saúde. 
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Participação em Conselhos e Fórum de Políticas Públicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAR lançou mais uma campanha em parceria 

com a PROPAGUE em prol da doação de 

órgãos/medula óssea objetivando sensibilizar a 

população a se cadastrar como doador. Hoje a 

média da chance de se encontrar um doador é de 

1 a cada 100 mil. O transplante de medula óssea é 

a única esperança de cura para milhares pessoas.  
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Outras ações:  

 

 
APAR realiza 

campanha junto ao 

HEMOSC para 

cadastramento de 

doadores de medula 

óssea.  
 

Parceria APAR e SUPERMERCADOS GIASSI 

no recebimento do Troco Solidário que foi 

revertido em Cestas Básicas 

Realização de BAZAR com mercadorias doadas 

pela Receita Federal  
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Ações sociais  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVINA-SE: Ação de prevenção realizada pela APAR ofertou testes de glicemia e 

aferição de pressão arterial gratuitamente, atendendo cerca de 1.000 pessoas em apenas 1 

dia.  

APAR realizou doação de Televisor e 

cafeteira a Unidade de tratamento renal 

do Hospital Universitário. 
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d. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS: 

 
Indicadores sociais Externos Ano 2017 2017 em 

Relação 

a 2016 

Ano 2016 

Campanhas públicas1
 43.000,00 (-17,8%) 60.000,00 

Doações2
 34.528,65 (-9,67%) 38.064,59 

Outros 132.991,68 0 129.723,40 

Total das contribuições 

a sociedade 

210.520,33 26,5% 227.787,99 

 

  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 a 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 Sistem Único de Saúde não comporta. Muitos dos nossos atendimentos 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.  

 

NOTA EXPLICATIVA: No ano de 2017 realizamos uma parceria com o GIASSI 

SUPERMERCADOS onde fomos incluídos no projeto Troco Solidário, sendo assim toda a verba 

arrecadada neste projeto pelo estabelecimento foi revertida na aquisição de cestas básicas para 

fornecimento aos usuários previamente cadastrados em nossa instituição. Sendo assim, houve uma 

“diminuição” no valor aplicado as doações, porém isto diz respeito apenas ao valor que a associação 

desembolsou para suprir as necessidades de cestas básicas, desconsiderando o valor aplicado por 

meio do projeto Troco Solidário.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Campanhas públicas: Campanhas publicitárias de disseminação da cultura da doação de 
órgãos – incluindo medula óssea – 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, entre outros. 
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e. INDICADORES AMBIENTAIS: 

 
 

No ano de 2017 a APAR gerenciou seus projetos de diminuição do uso de papel, reutilizando 

rascunhos e apostando na impressão consciente, como já vinha fazendo em alguns anos 

anteriores. Além disso, mante-ve e se incentivou o uso de canecas entre os funcionários e 

colaboradores, evitando assim o descarte excessivo de copos plásticos. Passamos da aquisição de 

água em copinho para bombonas. 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. Cabe ressaltar que a associação nunca foi notificada ou multada por quaisquer 

infrações da legislação ambiental.  
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f. PARCERIAS DA APAR: 

 
 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS – 

CONEDE  

 CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 

CONEDE  

 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 
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