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São Jose do Rio Preto, 01 de Nov€mbrD de 2017.

Oficio flo 116rã)t7
lluslrissimo Senhor

-

João CaÍlos Femandes

PreÍeito Municipalde Mirassolândia

A ASSoCTAçÃo RENASCER, inscrita no CNPJi[,4F, sob no71.744.007/0001,66 e D.U.p.
Municipal Lei n'. 5455/94, sediada na Cidade e ComaÍca de São José do Rio Preto/SP, na Ây. Amélia
Cury GabÍiel, 4701, Jadim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido Fereira
Pacheco, brasileiro, solteira, aposentado, porhdota da câJula de Identidade no. 7.546.299-0 SSP/SP,
residente e domiciliado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 0'1,
Cond. Dahma lt, vem Íespeitosamente até a ilustre pres€nça de Vossa Senhoria, para expor o quanto se
segue:

A Associaçto

Renascer t.ala-!,e

de uma entidade assistencial, sem íns econômicos, que

des€nvolve ativirades de Íeabilitação e habilitaçao clinba, educacional, social, capacitaçto e treinamento
para o trabalho.

Atualmente atende 340 (Trczentas e quarenla) crianças, adolescentes e adultos com deiciência
intelectual ou deiciência intelectual associada à ísica, oÍiginada de bsão cerebral ou nã0, sindroíne de
down e demais casos, de nossa cidade e regiâo. Está devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assisténcia Social, coníoÍme Íesoluçáo n". 252, de 06 de DezembÍo de 2000, publicada no Diário Olcial
da União em 07/1 22000, Seçáo l, Processo no 44006 .00225812000-21 .
Desta feita e, considerando que a Associação Rsnascer é uma êntidade sem fns lucrativos, o
presente é para solicitar a paíceria para o ano de 2018 de JaneiÍo a Dezembío, no valoí de RS,(i0,00

(Quatrocentos

ê Cinquênta Rêais) mensals per capita para até 13 atendidos deste Município,

destinado às despes6 das áividades educacionais dos atendidos e mais R$1000,00 (um mil íeab) de
materiais de consumo (pedagogicos e/ou materiais de limpeza e/ou gêneros alimentÍcios e/ou matoriais
de escíiório) em Junho/2018, conÍoÍne projeto em anexo.
Na certeza do vosso ponto

n(isos pmtestos de es{ma e apreço e nos

colocamos a inteira disposição para q

se fizer necessário.

Atenciosamente,

unidade

lnldade
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DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

DECTARAçÃO

Eu, Aparecido Ferrei.a Pacheco, Presidente da Associação

Renascet inscrita no CNPJ sob ne 71.744.0020001-66, DECI-ÀRO para os devidos fins e
sob as penas dê lei, que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer
das vedações previstas no

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

Dêcreto.

São José do Rio

, dia

01de

mbro de 2017.
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Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associaçào

Renascer, inscrita no CNPJ sob ns 71.744.007/0001-66, DECTARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que as instalações da instituição estão adequadas e os materiais e

equipamentos êm boâs condiçôes, para a .ealização do objeto pactuado.
5ão José do Rio

dia

01de Novembro de 2017.
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PREFEÍTURÂ MUNICIPAL DE MIRASSOIáNDIA

Asrociação Renascer

I-

1.

DADOS CADASTRAIS
Dados cadastrais da Éntidade

Município/Estado:São José do
Rio Preto/SP

-

Proponênte:
CNPJ : 7 7.7 44.007 / 000 7-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

Jardim Soraia

-

São José do Rio Preto

-

SP

-

CEP

!so15-220

Telefonê:

17

e-mail: proietos@associacaorenascer.orq.br;

Fax:

3213.959s

Ns da Conta Corrente:

Código do Banco: Banco do Brasil- 001

Ne da Agência:00574

Praça de Pagamento: São.losé do Rio Preto

2.

Oados cadastrais do Dhigente da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pachêco

Oala da Posset OUO4/2O77

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

CaÍgo/Função:Presidentê

CPF: 428.673.558-34

RG:7.546.299-0

urgao
expedidor:

Data da Expedição:
24lOal2O7s

ssP/sP
Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - 5ão José do Rio Preto -SP
15.061.751

Telefone

Rêsidencial:(17)

3213.959s

Telefone Celular: (17) 997757644

administíador@associacaoren

56016édô nio pretolsp
I - av,

Âméli. cury Gâbíiet, 4701 - Jardjm soÉi. - TêL

17

CEP

ê-meil:
ascer.org.br

unidàde

-

-

3213.9595

Unidadell-Ru.sebaíaanaCándioPereiê,30,ardimMâdcanã-Tet:t7-3216.9595
Emall: proleroi(Àã:!!!i.àojq,íejqg b! sne:w{wást .iaÉd6arer.org.br
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CNPJ: 71.744 007/0001€6

PROJETO

-

Descrição da .€alidadê que sêíá obieto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo €ntre essâ rêalidâde e as atividades ou projetos e mêtas â serem ãtingidas;
|

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do
deficiente intelêctual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,
esporte,

cultura

trâbalho.
No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas
de ensino especial e ensino fundamental de 1'à 3'série, os programas são aplicados
levando em consideração os interesses, capacidades, características ê necessidades de
aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes características e
necessidades
de
cada
aluno.
Por possuírem os deficientes intelectuais a necêssidâde de um serviço
especializado e diferenciado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos
currículos, métodos, técnicas, recursos êducativos são adaptados e em conformidade
com a legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa ê multidisciplinar especializada.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de êducar de forma integrada

todos, inclusive os

que

sofrem

de

deficiências

graves-

PoÍ sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e
atendermos a todos os deficíentes de forma gratuita, necêssitamos de parcêrias com
órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,
custeio
da
estruturâ
e
materiais
de
consumo.
Desta forma, como atenderemos a até 13 munícipes de Miíassolândia, 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 quê esteiam atrêlado ao objeto.

ll

-

ldentificação do obieto a ser execltado;

1'à

Promover o atendimento educãcional, em ensino especial ou fundamental
3" série de até 13 pessoas com deficiência intelectual do município

Mirassolândia.
5ão

u.idadê

I

do

iio

tr

Prero/sP
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a descÍiÉo dê metas a seÍem atirgidas e de atiüdades ou proietos

a

serem executâdos;

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

produzir

e aplicar

recursos educacionais
especializados e adaptados às nêcessidades individuâis
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidadania eÍetiva.
- Elaborar,

-

Desenvolver anualmente

lV

-

01 ãtividade

cultural,
esportivã, social e de saúde píeventiva para as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhoÍ
qualidade de vida dos familiares, em sua maioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior particípação dâs
famílias e comunidade na vida do aluno.

Meios de verif icação/lndicador
pedagógica
proposta
pedagógica ânuâ|, plano de
aulas mensal,
de
frequência
alunos
men5al.

Avaliação
bimestral,

lista
dos

Éotos, plano de aula mensal.

Fotos, relatório do evento.

a previsão, se foa o caso, de receitas e de despesas a serem Íealizadas na

exeçuçâo das atividades ou dos proietos abrangidos pela parceria;

verificar plano de aplicação.

ü
i'
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v

-

a forma dê erêcução das âtiüdade5 ou dos pÍoietos e de cumprirnentos das

metas a eles atrelâdas;

A

metodologie ern nosso sistema

de ensino assegurará ao

deficiente

intelectuâl:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para
atender às suas necessidades.
- professores com especjali2ação adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avâliar as necessidades individuais, de adaptâÍ o contêúdo dos
programas de 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 devêm atender às necessidades individuais das
crianças e não o contrário.

Todos esses díspositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de
oportunidades e a valo.ização da diversidade no processo educativo.
O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos físicos, emocionâis, coBnitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
diferenças favorecem as rêlações intêrpêssoais, o respeito e a valorização da criança.

No curÍículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou
verpertino, são oÍerecidos €onteúdos cuÍriculares como Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática
adaptados de aco.do com as avaliações e potenciais de cada classe.
Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da
base comum nacional:

o
.
.
.

Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diária;
Cozinha Pedagógica;
Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os
temas aboídados em sala de aula;

unidádê I

-

Ár Áméli.

5,o rGé do Rio Prêto/SP
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A referênciã teórica e de embasamento do trabalho tem enÍoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambieotais, no currículo
Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos
Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).

currículo tuncionãl Naturel (CFÍ{}
Esse modelo fundamenta-se numa filosofia

de educação que dêteÍmina

a

forma e o conteúdo de um curículo com caractêrísticas individuais, promovendo a
interação positiva do aluno com o meio, considerando os deseios, as necessidades, as
píefêrências e a cultu.a, pressupondo uma perspediva sistêmica (família, escola e
comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as diÍiculdades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áíeas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize
âs suas

potencialidadêt habilidades e competências e não

as dificuldades,

A

avaliação pedagógica como processo dinámico 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 foÍmativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspedos qualitativos que indiquem as
intervenções pedâgógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a realização dos tÍabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidianâ. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

vl - a definição dos parâmetros

a serem utllizados para a aíerição do cumprimento

dâs mêtas;

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

Sto ro!é do Rio Prero/sP
Unjd.dê I - Av. Áméli. Cury Gabrrel, 4701 ' rardio Soraia - ÍêL 17 - 3213.9s9s
unüade ll - iua sebaíiana cándlo PerciÉ, !o - r.rdim MàÉeíã - Íêl: 17 - 3215.9s9s
Emâil plqÉrq&ÍsaOicàorenrcelars b! SiteM.â$ciãéorênáecerd4hr

U

I

CEIITEO OE NEÁBILITAÇAO É INTEGFAÇA{]

Decla.âda de r.Jtldâde Púb cá Í'/un cpâ Le 5455 de rrl02/94
DecraÍâda de urrldâde Púbrica E§râduêrLer.o 11 399 de 04/07/03
Re@nhec,dâ Ulrldâde Públre FederalOêcÍelo Publcâdo no OOU 17ÍOl97
Cenncado de Entdade de F fs F ránÍopcô Re§o !Çéo no 252 de A611VAA
CNPJ 71 744 007/0001 66

-

os elementos que demonstrem a €ompatibilidade dos €ustos com os preços
praticados no mercado ou com outras paraerias da mesmâ natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais comot cotaçóes, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisqueÍ outras
fontes de informação disponíveis ao público;

Vll

O valor de per capíta de cada aluno é de RS450,00 (quatrocentos e cinqúenta

reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidadês da regtão,
como Guapiaçu, Neves Paulista, Nova Aliànça, Uchoa, Urupês ê que comporta o

atendimento educacional em sala de aula de ate 15 alLrnos, 02 íefeições por aluno
(lanche e almoço), materiais de consumo pcdaBóBico (como sulfite, tinta, pincéis) e
demais custeio da estrutura Íisicir

Vlll- Valor global para a execução do objeto:
Até RS71200,00 (Setenta e um mil e duzentos reais)anual.
Valor per capita de RS450,00 por aluno x até 13 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em
Junho/2018.

lX

-

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

L

I valor

] laneiioi

r{revêrerr o/17 rrar,çolr; , Ab;iír7

I R958s0,00

lRSs8\0.00

Jrlhol1,l

reostorrz

Rs5850,00

RSs8so,oo RS58so,oo

I

Valor

Maio/17

R5585O.oo R5s85O,o0

i;"* [i,*t-"
RSs85o,oo

Novembro

Dezembro/1

/17

7

Rs58s0,00

Rss850,00

tão lo5é do Rio Prero,/sP

Unidadêr'Âv Amar'r(!ÍvCrbíel470t -lrrdrm so.rri . !.1 17-J2119595
Unidãde rl- 8ua Seb.stra.! Câ'rd o peÍekà,30-lr.drm MàÉianà
tetr 17 32!6.9s95
Emâil

Froieto!@!!s-.!i.corr|ds!q!4 br S e.www a$ociicaorenâÍer org.br
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