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São José do Rio Preto, í 1 de Oulubro de 20'17.

ofício

No

90 /2017

llustrlssimo Senhor
André Vieira

A ASSOCIAÇÃO RENASCER, inscÍita no CNPJiMF, sob
I\,4unicipâl

no71. 744.007/0001-66

e

D.U.P.

Lei n". 5455/94, ssdiada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, na Av. Amélia

Cury Gâbriel,4701, Jardim Soraia, neste ato represenlada pela sua presidenle, o Sr. Aparecido Ferrcira
Pacheco, brasileiro, solteha, aposentado, portadora da cédula de ldentidade no.7.54ô.299-0 SSP/SP,
rcsidênte e domiciliado nesia cidade de São José do Rio PÍeto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,
Cond. oahma ll, vem ÍespeitosaÍnente até a ilustÍ! presença de Vossa Senhoria, paÍa expoÍ o quanto se
segue:

A Associação

Renascer trata-se

de uma entidade assistêncial, sem lins econômicos,

que

desenvolve ativldades de rêabilitaçâo e habilitação cllnica, educaciona, social, capacitação e treinamenio
para o Íabalho.

Atualmente atende 300 (Trezentas) crianças, adolescentes e adultos com defciência intelectual

ou deÍiciência inblectual associada à fisica, oÍiginada de lesão cerebral ou não, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e Íegiáo. Está devidamente rcgistrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, coníoÍme resolução n0. 252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Diário oÍcial
da Uniâo em 07/'1212000, Seção I, Processo nô 44006 .40225812000'21.

oesta feita e, consideEndo que a Associaçáo Renascer é uma entidade sem ins lucrativos, o
presenle é para solicitar a pârcêÍia para o ano de 20,l8 de Janeiro a DezEmbro, no valor de RS 450,00
(QuatÍocentos e Cinquenta Reais) mensais per capitr para até 06 ísndidos deste Municíplo,
destinado às despesas das alividades clinbas e educacionais dos atendidos, coníome pojeto em anero.
Na cedeza do vosso pronto atendimento, renovamos

protestos de estima e aprego e nos

Ízer necessário.

colocaÍnos a inteira disposiçáo para quai

Atenciosamente,
Pac
iação Ren

Unidâd€ r. Av. Ámélia cury Gàhriel, 4701 - lardim SoÍaia -Te| 17-3213,9s9s
Unidade ll-3u. Sehàstiãnã cândio Pêrêi..,30 - J.rdh Mara6nã -Tel:17 -3216-9s9s

Email o7ôiêt6@àssciâooí€nas@r.oí..b.

Sirqw.a$ftiâ6o.ená*ê.-o.s.br
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Associação RenasceÍ
t-

1.

Município/Estado:São losé do

-

Proponente:
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Dados aadastrais da Entidadê

Rio Preto/SP

Endereço: Av. Amelia Cury Gabriel, 4701

-

Jardim Soraiê

-

São losé do Rio Preto

-

SP

-

CEP

75075-220

Telefone:

17

ê-mail: pl9jC!9!@i!§99iê!q9le!-ê!çe.r.!'!E.b!;

Fax:

3213.9595

Ne da Conta

Corrente: 151021-

código do Bancor Banco do Brasil- 001

5.

N-'da Agência:0057-4

Praça de Pagamento: 5ão José do Rio Preto

2.

Dados cadastrâis do Diricente da Entldade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco

Data da Posse: 01/04/2017

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Cargo/Função:Presidente

CPF: 428.673.558-34

RG:7.546.299-0

órgão
expedidor:

Data da Expedição:
24/08l2O7s

ssP/sP
EndereçorRua Antonio de lesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - 5ão José do Rio Preto -SP

-

CEP

1s.061.751

Telefone
3213.9595

Residencial:(17)

Telefone Celular: .77) 99775- e-mail:
administrador@associacâoren
7644
aScer.org.br
sao

,6é

do iao PÉto/sP

unidadel-Av.ÂméliãCuÍycãbdel,470l-r.rdinSordi.-rel:17-r211.9s95 /
Unldàdell-8uaSeb.rüanàGndioPeÍeira,3o-.,ârdiôMaraená-lel:r7-31169595
/,
tmrl pm'do<@àsdiàcôrenãs.êr.orr.bÍ Sltê:}w.ãsciâeoren.*s,org,bl
/
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PúbLica MunicipâL Lei 5455 de 11/02/94

Dê.laradá de utilidade Pública Estãdu3l Lei no. 11.399 dê 04/07/03
Reconhêcld. uiilidâdê Púbiicâ Fêdêra Oêcreto Pubiicado fo DOU 17h0197
CortiÍcãdodê Entidáde de Flns ÊllánlÍópcô - Resoluçáo no. 252 dà 061121aa
CNPJ: 7r.744.007/0001 -66

PROJETO

-

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo seÍ demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou proietos e metas a serem atingidas;
|

A Associação Renascer atua desde 1993 na hêbilitação e reabllitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,
trabalho,
cultura
No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas
de ensino espêciâl e ensino fundamentâl de 1'à 3'séÍie, os programas são âplicados
levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de
esporte/

aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes características e
necessidades
de
cada
aluno.
Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um serviço
especializado e difêrenciado, através dê atividadês individuais ou em grupos, nossos
currÍculos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conformidade

com a legislação vigente, com Íoco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por uma equipe pedagógica, adminiírativa e multidisciplinar especializada.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de êducar de forma integrada

todos, inclusive os

que sofrem de

deflciências

graves.

Assim como na área da saúde, âs pessoas com deficiência intelectuale múltipla,

necessitam

de um serviço especializado e diferenciado, ôtravés de atendimento

individual: medicamentoso, de orientação, fisioterápico, fonoaudiológicq terapêutico
ocupacional, psicológico, psicossocial, pedagógico, de psicomotricidade e de AVD,

médico, enfermagem, dentre outros; atividades em grupo: atividades recreativas
dirigidas e de terapia, dentre outras;visitas domiciliâres, atendimento individual/grupal
de orientação a familiares e atividades comunitárias visando à integração dos
pacientes à comunidade) visando a reabilitação das funções cognitivas, sensoriais,
motoras, psicossociais e sociais, por meio dos serviços oferecidos por uma equipe

multiprofissional

da

saúde.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e
sãoJosé do Rro Prero/sp

l.

GabrleL,4701-lãdim Soraia-Tel:17 - 3213.9s9s
Unidadel -R!.s€bâíianâcândloPêreirâ,30-JardmMaracanã-Te:17-3215.9s9s
l.ln dedê

Email:

Av. Amélh Cury
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certilicãdo ds Entidad€ dê Fins Filankópico

n'.252 de aôl12t0o

âtendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de parceriàs com
órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,
dê
conSumo.
custeio da
estrutura
Desta forma, como atendêmos a até 06 munícipes de Mirassol, é necessário a
parcêria com este município para o repasse de verba referênte ao custeio destes
atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou custeio
e/ou materiais de consumo que esteiam atrelado ao obieto.

e

ll

-

mâteriais

ldentificaçâo do gbieto a seÍ executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou Íundamental de
1'à 3'série de até 06 pessoas com deficiêncla intelectual do municÍpio de Í\ilirassol.

conforme a necessidade de cada atendido e avaliação de equipe técnica da
Associação Renascer oferecer atendimento clÍnico âmbulatorial, mediante um
programâ individual e específico, nas atividades dê fisioterapiâ, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, p5icologia, enÍermagem, médico neuropediatra e psiquiatra, assistente
social, peda8ogia, com avaliação semestral apontado evolução do paciente ãté a alta
E

do trâtamento.

lll

-

A desçrição dê metâs a serem âtingldas e dê atividades ou pÍoietos a serem

executador;

Metas
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atençâo.

Mêios de verificâcão/lndicador
pedagógicâ
proposta
pedagógicâ anual, plano de
aulas mensal,
de
frequência
alunos
mensal.

Avaliação
bimestral,

lista
dos

-

Elaborâr, produzir

e aplicar

recursos educacionais

Fotos, plano de aula mensal.

especializados e adaptados às necessidades individuais
sáolosé no Âlo p.eto/Sp
Unidadê t- Av. Améllâ CuryGabrie,470l -ta.dim sorâiâ -TeL:17 -3213,9s95
Unidãdê ll - Rua sebastlanâ cândio Pêrêra,30-lárdim Mara.ànã T€t:17-32I6.9595
Email: oroieto5@ass.iácào€násGr.oÍ..br Sitê:w{w,.3$caàcàor€náser.ore.br
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dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

-

Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde preventiva para as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhor
qualidade de vida dos familiares, em sua maioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convivio social ê a maior participação das
famílias e comunidade na vidà do aluno.

Fotos, relatório do evento.

- Atênder mêdiante um programa individuallzado cada

Avaliação de equipe técnica

paciente da

saúde, mediante o semestral, proBrama
de
equipe individual, lista
atendjmento/acompanhamento de
multiprofissional para o seu desenvolvimento atendimento mensal por
profissional e por aluno,
neuropsicomotor.
evolução semestral

no

prontuário.

lV

-

a previsão, se for o câso, de receitas e de despesas a seÍem reãlizadas

execução das atividades ou dos projetos abÍangidos pela parceria;

Verificar plano de aplicação.

São jo§é dô Rio Preto/SP
Unldadê t- Av. Amé ia curyGabrlel,4701-Jardlô Sora a -Te:17-3213 9595
Unidâde r- Ruâ SêbãÍiaha Càndiô Pêrêirã,30-lardim Maracânã - TeL:17 - 3216.9595

Emâ roroiêtos@aso.iacaoÍe.âsc€r.ôÍr,br Site:@w.a$oc âcôoieôas.êÍ.org.br
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-

a forma de execução das atividades ou dos proietos e de cumpÍimentos das
metas a eles atreladas;

V

A

metodologia

em nosso sistema de ensino

assegurará

ao

deficiente

intelectuali

- currÍculos, métodos, técnicas, recursos educativos e organlzações específicas,

para

atêndêr às sues necêssidâdês.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avaliar as necessidâdes individuais, de adaptar o conteúdo dos
programas dê estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos
pedagógicos para atender a um maior número de aptidôes.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades individuais das
crianças e nãoo contrário.
Todos esses dispositivos possibilitam estâbelecer e assegurar a igualdade de
oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos
aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diÍêrenças favorêcem as relações intêrpessoais, o respeito e a valorização da criançê,

No currículo do ensino especial e fundamental, pêríodo matutino ou
verpertlno, são oferecldos conteúdos curriculares como LÍngua Portuguesa,
Matemática, ciências, Conhecimentos Gerais, Educação FÍsica, cultura e lnÍormática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.
Recursos e projêtos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da
base comum nacionâl:

o
.
.
.

Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diária;
Cozinha Pêdagógica;
Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de êxplorar os
temas âbordados em sala de aulâ;
são J6é do Rio Prero/sP
Unidôde I - Av. Améli. Cury Gâbriel, 4701 - Jardim SoÉi. - Têl l7 - 3213-9s9s
unidàde ll-Fuâ sêb*rianã cándio PeÍeirâ,30-Jardim Maracanã -Íêl:17-3215.9595
EmãiL: oroielos@associa.âorênas.êr.o..,br Slie:www.associacaorena5cer,o.g.b.
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A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiâis e nos
Parâmetros curriculares Nacional (PcNs).

currículo Funcionâl Natural (CFN)

de educação que determina

a

forma e o conteúdo de um currÍculo com caractêrísticas individuais, promovendo

a

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as
preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e
comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize
as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

ensino aprendizagem

de

A

avallação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às
possibilidades de aprendizagem Íutura, configurando uma ação pedagógica processual
e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as
intervençôes pedagógicas da professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a reallzação dos trabalhos, de informática ou de tecnologia âssistiva como
uma prática cotidiana, Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.
No atendimento da área da Saúdêl

O programa constitui-se em serviço de atendimento ambulatorial de média
complexidade a pessoas com deficiência lntelectual, de São José do Rio Preto, com
acompanhamento/ atendimento individual ou em grupo de 30 minutos, dos pacientes
em função da necessidade do seu quadro clínico, através de equipe multiprofissional e
interdisciplinar de saúde e de ações diferenciadas, com metodologia espêcífica ao
atendimento, tendo como objetivo
desenvolvimento pleno
futuro
encaminhâmento a outros serviços oferecidos no âmbito do seu têrritório.
Cada paciente possui um programa individual de atendimênto, estipulado conforme
âvaliôção de equipe.

o

e o

sãolosé do Âlo preto/sp

:/

P

unldãdêr'Âv.aóéllâcurvGabrier,470l-Jârdimso.aiâ-Tel:17 3213.9s95
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Vl

-

a definição dos paÍâmetros a seÍem utilizados paÍa a aferição do cumprimento

das metas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, proposta pedagógica
anual, plano de âulas mensal, lista de frequência dos alunos mensal.
Na área da saúde:Avaliação de equipe técnica semestral, programa individual,

lista de atendimento mensal por profissional e por aluno, evolução semestral no
prontuário.
No geral há ainda o relatório de atividades anual da instituição e fotos.

-

os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os pÍeços
praticados no meÍcado ou com outras parcerias da mêsma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuÍação dessês custos, tais como: cotações,labelas de
preços de associaçôes profissionais, publlcações especializadas ou quaisqueÍ outras
fontês de inÍormâção dlsponÍveis ao públlcoi

Vll

O valor de per capita de cadâ aluno é de R5450,00 (quatrocentos e cinquenta

reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da íegião,

como Guapiaçu, Mirassolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que
comporta o atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições
por aluno (lanche e almoço), matêriais de consumo pêdagóEico (como sulfite, tinta,
pincéi§), atendimento clÍnico a pacientes com necessidades levantadas por avaliação
de equipe e demais custeio da estrutura física.

Vlll-o

plano de aplicação dos re.ursos a serêm desêmbolsados pela Adminlstraçâo
Públlca Muniçipali
Em anexo.

I
§ãolosédoÂoPreto/sP
Unldade l. Áv. Amélia CurVGabre,4701-làídim Soraiâ -Te:17 - 3213.9595
Unidadê ll-Ruâs€bãstà.ã Cândio Pêre ra,30-.lardim Maracanã Têl:17-3216.9595

sitê:M.as$ciacâorêáe3@r.org.br
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lx. valoÍ global

para a execução do objeto:

Até RS33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos reais) anual.
Valor per capita de RS450,00 por aluno x até 06 atendidos/mensal.

Mais RS1oo0,0O (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimenticios e/ou materiais de escritóíio) em
Junho/2018.

X

-

Cronograma de desembolsoi

CONCEDENTE

Valor
Total
gêral

xl-

JdneÍol Lt
Rs2700,00

Fevereiro/17

lulho/r7
RS27oo,o0

Abril/17
Rs2700,00

Maio/77

RS27oo,oo

Março/17
Rs2700,00

Rs2700,00

Junho/17
Rs3700,00

A1osto/L7

Setembro/

outubro/1

Novembro

Dezembro/1

77

7

/r7

7

Rs2700,00

RSz70o,oo

R$27oo,oo

Rs2700,00
RS33.4oo,oo

RS2700,00

V

a previsão de duração da execução da parceria;

De Janeiro a Dezembro de 2018.

São Jo* do Rio PÍeto/SP
Unidadel Av,AméliêCuryGãbriel,47O1-JârdimSoraia-Í€l: 17-1213.9595
Unidad. l-RuaSebasti.nâCândioPereirà,30-làdimMarlcãnã ÍêL: 17 - 3216.959s
Enêlrproiêios@a$ô.ià.àôrêfaÍêÍ.or!,br Site:www.a$o.iâcâoreôas.er,orC.br

v

oêclaradâ dê ulilidáde PúbLicâ lrJlunicipaLLei5455 de 11/02/94
ooClarsda dê l..lt lidade Púbicã Êstad!ã Leino l1 399 de 04/07103
RecÕnhêcidá r-ltlidâdePúblca Fêdêral DêcÍêioP!blcrdo no DoÚ'11110197
CertiÍrcâdode Enldade dê Fins FilânlóP co - Resoluçêo n' 252 de a6t12toa
CNPJ: 7r.744 007/0001-66

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

DECLARAçÃO

Eu, Apârecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associâção

Renascer, inscrita no CNPJ sob ns 71.744.0020001-66, DECLARO para os devidos Íins e

sob as penas da lei, que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer
dâs vedações prevlstas no

art.39 da Lei tederal n' 13019/2014 e no art.8'deste

Decreto.

Sãojosé do Rio Preto, dia 11 de Ou-tubro de 2017.

rreira
Associação

São loré do iio Prêto/sP
Unidade r-Ay Ámóliâ curyGâbrlê|, 4701 -r.Ídimsoraiâ-Tel: 17-!213,9595
Unldâdê ll- Âuâ Sebãsriãnã Câõdio Pereka, 30 - -lâdlm Mâra.ânã-Iel:17-3216.9595
Enâll: Elqig!9ge3ls9siê!!sr!3Ícl.!!3.b! site:www.asoc acãoíêna5cêr.o18.br

^
.--eL..
ÁccocrÀcÃn-\
--

PtNh\ÍffP
CENINO DE REÀ8ILITÀçÃO E TIITEGRAÇÃO

Oêclarada de Utilidade Pública Municlpal Lsi 54SS de 11/0294
D8clalada de Utilidade Públicâ Elt.duâlLeino. 11.399de 04/07/03

R..onh.cldâ Utilidadê Pública FBd.ÉlO.clttô Publicâdo no OOU

17t10197

c€niÍcado de Enüdade de Fin§ Filântóplco - Rê3ôluçáo ío.252 de@l12loo
CNPJ: 71 .7zK 007/0001{6

DEC

LA

R

A

çÃ

O CÂPACIDADE FíSrcA

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente dâ Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DEctARo para os devidos fins e
sob âs penas da lei, que as instalações da in5tituição estão adêquadas e os materiais e

equipamentos em boas condiçôes, para a reâlização do objeto pactuado.
São José do Rio Preto, dia 11 de

outubro dê 2017.

Ferreira Pa
Associação Re

São ,6é do Âio PÍeto/sP
Unldadê I - Àv. Âmélia cury Gãbriel, 4701 - lárdih sorâia - Iet 17 - 3213.9595
Unidade ll-Ruã sebãstiãnâ cândio PereÍâ, 30 - lâÍdim Marã6nã - Iel: 17 - !216.9595

Em.ll proierot@assdiaÉôrenãser.orr.br sitê:M.ãssjaaoÍêí.{er.org.br

