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São Jose do Rio PrEto, 01 de Novembro de 2017.

OfictoN'1111m17
lluskissimo Senhor
Augusto Donizete Fajan

-

PreÍeito Municipal de Nova Aliança

A ASSoCIAÇÃO

RENASCER, inscÍita

no CNPJ/MF, sob no71.744.007/0001-66 e

D.U.P.

Municipal Lei no. 5455/94, sêdiada na Cidade e Comarca de Sáo José do Rio Preto/SP, na Av. Améliâ
Cury GabÍiel, 4701, JaÍdim Soraia, neste ato ÍepÍesentada pela sua pÍesidente, o Sr. ApaEcido Feneira
Pacheco,

brõileio, solteira, aposenbdo, poriadora da cédula de ldeotidade

no. 7.546.299{ SSP/SP,

residente e domiciliado nesla cidade de Sá) José do Rio PÍeto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,
Cond. Dahma ll, vem respeitosamente até a ilustÍe presença de Vossa Senhoria, para expor o quanto se
segue:

A

Associação Renascer t-alase de uma entidade assi§encial, sem

fns econômb6,

que

desenvolve áivÍlades de Íeatililaçto e habilitação clinica, educacbnal, social, capacitaçâo e lÍeinamento
para o trabalho.

Atualmente atende 340 (TÍezentas e quaÉnta) cÍianças, adolescentes e adultos com defciência
intelectual ou deficiência intelectual aasociada à íisica, oÍiginada de lesão cercbral ou ná0, sindrome de

Eíá

deviramente ÍEgistrada no Conselho Nacimal de
Assis€ncia Social, conÍoÍme resolução n". 252, de 06 de DezembÍo de 2000, publicada no DiáÍio Ofcial
down e demais casos, de nossa cidade e rcgião.

da Uniâo em 07/122000, Seçáo I, PÍocesso n" 44006.00225812000-21.

DesE feita e, considerando que a Asociação Renascer é uma enüdade sem fns lucÉüvos, o
pÍêserúê é para solicitar a parcerla para o ano d€ 2018 de Janeiro a Dezembro, no valor de Rl41i0,00

(OüatrocentG e Cinquenta Reab) msrsais por capita pan ató 03 ateidido6 dê3tê líunicípiq
deslinado às despe§6 das atividades educacionais dos atendidos e mais R$1000,00 (um mil Íeais) de
materiais de consumo (pedagógicos e/ou materiâis de limpeza e/ou gêneros aliÍn€nticios e/ou mateíais
dê êscíitodo) €m Junho/2018, confoímê proiêto em anexo.
Na certeza do vosso pDnb abndiÍnento,

colocamos a inteira disposiçtu para q

poteslos de estimâ e apre@ e nos
se fizer nêcessário.

Atênciosamênte,

s5o Joré do Riô PÉto/sP

unidôdê

r

- av.

Árúlia cury G.6riel, 4701 - Jârdim so6iá - Tel:

17

-

3213.9595
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D

EC

t A RA çÃ O CAPACTDADE FíS|CÂ

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ne 71.744.0070001-66, DECLARO parâ os devidos fins e
sob as penas da lei, que as instalações da instituição estão adequadas e os mêteriais e

equipamentos em boas condições, para a realização do objeto pactuado.

lra

são

i6é

do Rio Píero/sP

unidadê -av.Ànéliac!ryGabnel, 4701-Jerdimsor6la-Tel.17-3213,9595
U.idádc ll- Ruã Sêbôíiãna Gndio Per€üâ, 30 - lârdim Màrâenã -Tel:17-3215.9595
, :I slê:ww:s*iâeorerx.êr.or&br
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Dêcláíáda de urilidade Pública Municipât Lei 5455 de 1102/94
DêcrâÍâdâ de utíidedê Púbtie Estaduat Lei n. I1 399 de 04/07/03
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DECTARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

oEcr-aRAçÂo

Eu, Aparêcido Ferreira Pacheco, Presidênte da Associação

Renascer, inscrita no CNP.I sob ns 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisqueí
das vedações previstas no

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

Dêcreto.

São José

do Rio Preto, dia 01 de Novembro de 2017.

Pa

sâô 16é do Rio PÍeto/sP
Unidade I - Av, Áméliâ C!ryGahn4 4701-lardh soÉiá-Íel:17-3213.9595
Unidad€ ll-Rua sêbástiâm cándio Pêreirá,30-JârdiB Marâcanl -Tel:17-3216.9595
Email: pÍôi.lo!h.rà*ô. à(a!rrenàs.e! ôUiJ sitê:wrw2s*iáe@n.Íêr.org.br
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Deolarada de Uiilidadê Púbticá Municipal Lei 5455 dê 11/0294
n' 1 1 399 d€ 04/07/03
Recônhêêida utitidâde Pública FêderalDecÍeto Publicado no oOU 17110197
252 de c6'112100
CerliÍicâdo de Entidãde de fiís FilanÍópco - Resol!çao
CNPJ: 71.744 007/000156

t €claradã de Utilidade Públrcâ Esiâduâl Lei

.'

P]ÂÍ{O DE TRÂBALI{O

/

PREFE]TURÂ MUÍ{ICIPÂL DE NOVA ALIANçÁ

Associação Renascer
t-

DADOS CADASTRAIS
Dados cadastrais dâ Entidade

1,
- Proponentê:
Município/Estado:São José do CNPJi 71.744.007/0001-66
Rio Preto/sP

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

Jardim Soraia

-

5ão José do Rio Preto

-

SP

-

CEP

15075-))O

Telefone:

17

Fax:

e-mail: plqie!9§@ês§9.çiê.çê9.I9!tA§çel4lcjl;

3213.9595

NP da

Conta Corrente:

Ns da Agência:0057-4

Código do Banco: Banco do

Brasil 001

Prêça de Pagamento: São José do Rio Preto

2.

Dados cadastrais do Dirigente da Entidãdê
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco

Data da Posse:

Nacionalidade: Erasileiro

Estado Civil: Casado

Cargo/Função:Presidente

CPF:428.673.558 34

RG:7.546.299-0

órgão
expedidor:

0V04l2017

Data da Expedição:
24108/2075

§sP/sP
Endereço:Rua Antonio dê Jesus 350, Q 01, Cond. Dêhma ll - São José do Rio P.eto -SP
15.061.751

Íelefone
3213.9595

Residencial:(17)

Telefone Celular:
'7644

(17 1 997

7

5-

-

CEP

e-maiÍ:
administrador@associacaoren
ascer.org.br

sêo ioré dô Rio Prero/sP
llnid.d. I - av. Âmélia c|ry Gábriel, 4701 -.Iárdim sdâia - Têl: 17 - 3213.9595
Unidádê Í - nua Sêbanianã Câ.dio Púei6.30 lardim lrlãEünâ -Têt 17-3216J595

Em.il:Jj,._,r!!ôàss......r1nt r.í, lu Sitê:Mi5cia.á@na$er.org-bt
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Declâradâ dê urilidãde Públi6 Mlnicipel Lei 5455 de l1102/94
De.lãreda de Utilidade Públr.á Eslâd!ãtLeino 11 399de O4l07/03
Re6nhêcidá Utilldade Públre Federâr Decrêto Plbtr€do no DoU 17í0107
CerlifiGdo de Ênfidâde de Flns Flantrópico , Rêsotução na 252 de O,hzOA

oNPJ 71 744.007/0001-66

PROJETO

-

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre e§sa realidade e as atMdades ou proiêtos ê metas a serem atingidas;
I

A

Associação Àenascer atua dêsde 1993 na habilitação e reabilitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte,

cuhura

e

trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino íundamentalde 1'à 3" série, os programas são aplicados
levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de
aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes características e
necessidades

de

cada

Por possuírem os deficientes inteleduôis

alu no.

a

necessidade de um serviço
especializado e diferenciado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos
cu.rículot metodos, técnicat recursos educativos são adaptados e em conformidade

com a,egislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por uma equipe pedagógi€a, administrativa e multidisciplinãr especializada.
Nossa pedagogiâ é centrada no aluno, capâz de êducar de forma integrada

todos,

inclusive

os

quê

sofrem

de

deficiências

graves.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e
atendermos a todos os deficientes de íorma gratuita, necessitãmos de parcerias com
órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custêio

da

estrutura

e

materiais

de

consumo.

Desta forma, como atenderemos a até 03 munícipes de Nova Aliança, e
necessário a parceria com êste municÍpio pêra o repasse de vêrbâ refêrentê ao custêio
destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou
custeio e/ou materiais de consumo que estejam atrelado ao objeto.

ll

- ldêntiÍiÉção

do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de
1'à 3" #rie de até 03 pessoas com deficiência intelectual do município de Nova
Aliança.
são rosé do rio Preto/sP
lrnidadêl Av.AúéliaCuryGabriel,4701-JardimSoraiâ-T€l:17-3213.9595
Unidade ll- RuaSebastianâ Cándio Pê.êiÉ,30 lãrdimMãracanã Têii17 3216.9595
Emãil: prorêtosóraÍó.ir.aôrênâs.Ér ôr! br Sitê:ww-ãsôda.aôrênás.êr.orC-hr

Declarada de Urúrdade PúbliG Muric|pal lei 5455 de 11102194
OeclâÍada de UiilLdade Públr@ EsladuâlLein'. 11 399de 04/07/03
Reconhecda Utilidade Públicá FêdeÍe DêcÍeio Publi€do no OOU 17110197
ceÍtificdo de Entidade de Fins Firanl.ópL@- ResoruÉo n' 252 de a6/12144
CNPJ: 71 744 007/000146

ll,

-

A descrição dê metas a serem atirgidas e de atividades ou projetos

a

serem êxêcutados;

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

Meios de verificação/lndicador
pedagógica
proposta
pedagógica anual, plano de
aulas mensal,
de
frequência
alunos
mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidâde à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

-

Desenvolver anualmente

lv

-

01 atividade

cultural,
para
esportiva, social ê de saúde preventiva
as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar ê mêlhor
qualidade de vida dos Íamiliares, em sua maioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior participação das
famílias e comunidade na vida do aluno.

Avaliação
bimestral,

lista
dos

Fotos, relatório do evento.

a prêvlsão, se Íor o caso, de receitas e de despêsas a serêm rêalizadas

execução das atiúdãdes ou dos pÍoletos abÍangidos pela

VerificaÍ plano de

parceria;

-/
| /.
Iv
,

aplicação.

l

//

U
sãoJosé do Rio Preto/SP

Unidadêl-ÂrAméliãcurlGabriê|,4701-JardimSoÊiâ-Tel, 17-3213.9595
Unidâdêll Rua sêhstiãna cândio Pereira,30-lârdim MâráÉnã Têl:17 3216.9595
Email:

na

üaÉ!95Q!55!!!!!!Ie!!!!eI.!Ig.br Site@.a5§ocia.aorenâscer.org.bt

oêdaÉda de utilidadê Púbrie Mr^icipàt teat 5455 de 11to2ts4
Oeclárada de UUlldâde Públi€ Estádlal Lei nô I 1 .399 de O4/07l03
Re@nhecidá lltilidáde Públrca FederáiDecreto Plbl,cado ha OOIJ 1711Al97
CeÍiiÍ@do de Entidade de Fi.s Filanlrópico- Resolução n" 252 de 06112lAA
CNPJ 71 744 007/0001-66

V

-

a forma de execusão das atividades ou dos proietos e de cumprimentos das

metas a eles atrêladas;

A

metodologiã

em nosso sistema de ensino

assegurârá

ao

deficiente

intelectual:

- currículos, métodot técnicas, recursos educativos e organizaçôes específicas, para
atênder às suâs necessidades- professores com especialização âdequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adêptar o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos
pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades individuais das
cíianças e não o contrário.
Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer 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

aspedos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
difêrenças íavorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou
verpertino, são oferecidos conteúdos curriculaÍes como Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultu.a e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações ê potenciais de cada classê.
Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da
base comum nacional:

o
.
.
.

Área motora, sensoÍial e cognitivaj
Atívidades de Vida Diária;
Cozinha Pedagógica;
Visitas / lnterâção: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os
temas abordados em sala de aula;
são rosé do Rio PretolsP
Unidade l-Àú A6élia Cury 6abriê1, 4701- Ja,iim SoEiâ -Íel:17 3213.9595
Unidade ll-Rua Sêbaíiana Cáôdio Perekã,30 -lá.dim MaE6rã - Tel: 17 - 3216.9595
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A referência teórica e dê embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF)que percebe o âluno em interações ambientais, no Currículo
Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais êspeciais e nos
Parámetros Curriculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcíonal Natural (CFN)
Esse modelo fundamenta-§e numa filosoÍia

de educação gue deteamina

a

Íorma e o conteúdo de um cuírículo com características individuais, promovendo a
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 alteraçôes cognitivas aumentam as dificuldades no processo de
ensino aprendizagem 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.

A

avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual
e formativâ que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspedos qualitativos que indiquem as
intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo parâ a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Vl

-

a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento

das metas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, proposta pedagógica
anual, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alunos mensal.

sãoloré do

Rio Prero/sP

Unid.de l - Av. Àmélia cury GáM.I,4101- lãrdim soãia - Iel: 17 - 3213.9595
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i

-

os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
pÍaticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes de informação disponíveis ao público;

Vll

O valor de per capita de cada aluno é dc RS450,00 (quatrocentos e cinquenta

reâis) mensa, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades dã região,

como Guapiaçu, Neves Paulsta, Mirassolândla, Mlrasso, Uchoa, Urupê5 e que
comporta o atendimento educaclonal em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições
por aluno (lanche e a rroço), materia s de con5urro pedâgógico (como sulfite, tinta,
pinceis) e demar\ ( uslero dd esrr Lrt.r J lt5,cê

Vlll - Valor global para

a

exe(ução do obieto:

Ate R517.200,00 (De?essetc

m

c du2crto5 renls) anLra

.

Valor per capita de R5450,00 por a uno x até 03 atendidos/mensal.

Mals RS1000,00 (um mi reais) de rnaterals de consumo (pedagógicos e/ou
materiâÍs de limpeza e/ou gêneros alimentícos e/ou rnateriais de escritório) em
Junho/2018.

lX

-

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

f --lã.,"i.olrz1--r*","i-lru
i
I

v"ro,

nsr;so,oolns r:so,oo
Ju

á0/L1

Agosto/17

Rs13so,qo- lRs13so,oo

Ma(ço/17 Ab(it/\1 Maio/17 Jenho/7l
RS

13so,oo

nS

r:so.oq

l3@§z:so.oo'l

Setembro/

Outubro/1

!1

1

/tt

1

Rs1350,00

R51350,00

R51350,00

R513s0,00

Novembro

unidade -av amé!acury€rbre,470l-)ordír50ô, :o 17-3213.9595
undader RuaSebasrianacaódoPercúô,30-lardmMara.âôã-Ie:17-3216.9595
Email:

eralqlos-áaÍo.u!:!4!uet,gg br

Sirerwww.i$oc àcàoíênascêÍ.orC.br

Dezembro/1

t

CENÍÍ]O

oecraÍâda de utrrdade Pública lllunrcrpal Lei 5455 de 11,02/94
Dec.rada de Uhrdade Púbrica Esradua Le ôo 11 399 dê 04/07/03
Reconhecida Ur ldêdÉ Púb

'ca

Federa Decretô Pubrrcádo naOOU 17114197

Cenfcado de Entdâd6 de F ns F lanlrôpco Reso!çào no 2a2 de
CNPJ 71 744 00710001 66

A6t121Aa

Totâ
geral

X

-

Rs17.200,00

a previsão de duração da execução da parceria;

De Janeiro â Dezembro de 2018.
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