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São Jose do Rio Preto, dia 06 de

Oficio tt"

717

/

Novembro de 2017.

2077

nu6kissimo SenhoÍ Carlos Cesar Zaitune
hefeito Murricipal de Guapiaçu

Assunto: Parceria com a Associação Renâscer

A Associação Renascer vem por meio de este solicitar â celebração
de parceiia para a manutenção dos atendimentos educacionais a 22 educandos
do município de Guapiaçu, de laneiro a Dezembro 2018, no valor per capita de
R$450,00 (quahocentos e cinquenta reais) mensal por aluno e mais R$1000,00
(um mil reais) de materiais de consumo em Junho/2018, corúorme plaro de
trabalho.
Sem mais,

de estirna e consideração.

Atenciosamente,
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Dê.rarada dê L[ilidâdê PúbÍcâ Municioât Lêi 5455 de 't1!c2]94
D8crarâdâ de utilidedê Púbrica Esradual Lei n'. 1 1 .399 d3 04/07/03
Rêconnê.idâ Lrlilk âd€ Pública Fe(l8ral O€creto Publicâdo no DOU l7l10/97
Cenir.ldo ds Enüdâde de Fias Filanl.ópaco - Reso,uçlo n". 252 de OO|1VOO
CNPJ: 71.7,14.007/0001{6

DECLARAçÃO DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR
PARCERIA

A

Associação Renascer, com sede

na Avenida Amélia Cury

Gabriel, 4701 - Jardim Soraia, inscrita sob o CNPJ/ MF sob o n'

71

.74.N7 / N,01-

66. por seu repÍesentante legal inÍra-assinado. e em atenção a norma contida no

art. 7", inciso XXX[, dâ Constituição da República, decLara que não está

impedida de celebrar ag parcerias previslas no artigo 39 da Lei
Federal n" 13.019 de 2014, peloe seguintes motivos:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteia

autorizada a Íuncionar no terrítório nacional;

b) esteja omissa no dever de prestar contas de

parceria

anteriormente celebrada;

c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério
Público, ou diri8ente de órgão ou entidade da administração
pública da mesma esÍera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-§e a vedaçào aos
respectivos côniuges ou companheiros. bem como parentes em
linha reta, colateral ou po! aÍinidade, até o segundo grâu;

d) tenha tido as contas reieitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto

se:

- for sanada a írregularidade que motivou a reieição e quitados

os

débitos eventualmente imputadosi
- Íor reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
- a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso
com efeito

suspensivo;

- Jardim Soraiâ - São José do Rio preto/Sp - CEp tSOj5-{2O/
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e

e) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade:

- suspensão de paÍticipaçáo em licitação e impedimento de
contratar com a a dm inistraçãoj

- declaÍação de inidoneidade para licitar ou contratar com

a

administração púbtica; a prevista no ínciso II do art. 73 desta Lei;

a

prevista no inciso III do att.73 desta Leii

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos último§ 8 (oito) anos;

g) tenha entre seus dirigentes pessoa:

- cuias contas relativas a parcerias tenham sido iulgadas irregulares
ou reieitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação. em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
ano s;

- julgada responsável por falta grave e inabilitâda para o exercício

de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto duiar
inabilitação;

a

- considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os paazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da
Lei no 8.429, de 2 de iunho de 1992.
SãoJosé do Rio

bro de 2077.

Presidente
Av. Ahélia Cury Gabdel,470l - Jardim Soraia - São José do Rio pÍeto/Sp - CEp 15075-220
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DECLARAçÃo DE QUE NÃo EsTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR
PARCERIA

A

Associação Renascer, com sede na Avenida Amélia Cury
Gabriel, 4701 - Jardim Soraia, inscrita sob o CNPJ/MF sob o n" A.744.007 / 000-1-66. por seu representante legal inÍra-assinado, e em atenção a norma contida no
art. 7', inciso XXXIII, da Constituição da República, declara que a OSC não
está imDedida de celebraÍ qualqueÍ modalidade de paÍceriÀ com

órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações
previstas no art. 39 da Lei Federal n" 13.019, de 31 de julho de 2014
e alterações; (artigo 165, inciso X, das Instruções n" O2/ 2O16 do
TCE)

dia 06 de Nqvembro de 2017.

Av. Amélia Cury Gabricl,4701 - JaÍdim Soraia - São José do No preto,/Sp - CEp t5ots-22'
Fone: l7 3213.9595 E-mail: ptqi§1q!4asrqdlqâsclt!!!§!1|IgU Site: E\!!.associâcaorc,rascer.orq.br
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PREIEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAçU

Assocíação Renascer

t-

OADOS CADASÍRAIS

1. Dados cadastrais da Entidade - Proponênte:
Município/Estado:São José do CNPJ | 7 L.7 44.N7 / ON 7-66
Rio Preto/SP
Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

- lardim

Soraia

-

São Jo5é

do Rio Preto

-

SP

-

CEP

15075-220

Telefonê:

!7

e-mail: proietos@associacaorenôscer.ors.br;

Êax:

3213.9595

Ns da Conta Corrente: 151013-

Código do Banco: Banco do Brasil- 0O1

4
Ne dá Agência:0057-4

Praça de Pagamento; São José do Rio Preto

2.

Dados cadast.ais do Dirigentê da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco

Oata da

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Cargo/Função:Presidente

CPtt 428.673.55a-34

RG:7.546.299-o

órgão
expedidor:

P

osse I OU 04 / 2077

Data da Expedição:
24/O812075

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

Telefone
3213.9595

ResídencialdlT)

-

CEP

Telefone Celular: 171) 99775- e-mail:
7644
administrador@assocracaoren
ascer.org.br

)/
prcto/Sp

São 16é do Rto
Unidade t - Av. Amélia clrycêbriet,4701-Jârdimsoraia-Tel: 17-3213.9s95
Unidadê lr - Rúâ sêbania.a Cândio Pêrcna, 30 - rãÍdim MaE@nã - TêL 17 - 321ó.9s95
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PROJETO

-

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado
nexo entre êssã realidâde e as atividades ou proietos e metas â serêm atingidás;
|

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do
deficiente intelectual em pÍogramas nas áreas de saúde, educação, assistência,
esporte, cultura e trabalho.
Educação

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas de
êducação especial e ensino fundamental de 1' à 3" serie, para alunos de 06 a 30 anot
onde programas são aplicados levando em consideração os interesses, capacidades,
carãcterísticas e necessidades de aprendizagem de cada educando, tendo em vista as

diferentes

características

e

necessidades

de

cada

aluno.
Por possuírem os deficiêntes intelectuais a necessidade de um serviço especializado ê

diferenciado, através de atividadês individuais ou em grupos, nossos currículos,
métodos, técnicas, recurcos educativos são adaptados e em conformidade com a
legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múttiplas linguagens, aplicados
por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializadâ.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de formâ integrada todos,
inclusive os que sofrem de deficiências grâves.
Assistência social
Consideíando que algumâs situações vivenciadas pelas pessoas com deficiênciâ e suas
familias aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa com
deficiência quanto dos cuidadores familiares, o Serviço de Centro Dia surgiu para
ofertar atendimento para pessoas de 18 a 50 anos de idade, em situações de
dependência associadas, com:
Convivência com ã situação de pobreza;
Desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais;
São 16é do Rio PrêroAP
unidâde l,Áv. Âmélra cuiy Gabriel, 4701- lard,m soráiâ - Íêt:17 - 3213,9595
Unidãdê rr - Rua s.básriãnà Cãndio peiE, 30 - ,.Ídim Madnã - ÍêL 17 3216 9595
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OedaÉda de Utilidadê Públiêâ Municipâí Lêl 5455 dê í í/02194
Llêclârâdâ de Lfiüidade Públicá Estadual Lei n" 1 1 399 dê 04/07m3
Reconheoda üi,ida@ Pública Federal Decíeto Publi@do no oou 17110197
CedjÍcado do Entidads de Fins Filanlrópico - ResoluÇáo no. 252 do 61110A
CNPJ: 71.7a4.0O700O1i6

Não participação dâ pessoa com deficiência em atividades e serviços no
lsolamento socialdas pessoas cuidadas e dos cuidadoresfamiliares;

território;

Situações de abandono, hegligência e/ou maus tratos, violência física e ou psicológica;

Ausência de cuidadores familiares ou a pr€cariedade dos cuidados familiares em
virtude do envelhecimento, doença ou âusência dos pais ou responsáveis, necessidade
de todos os familiares trabalhaíem;
Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa
permanência;
Alto custo da oferta familiar de cuidados;
lmpedimento dê acesso à inclusâo produtiva dos cuidadores familiares em virtude da
necessidade de oferta. cuidados na família.
Desta forma, o Serviço de CENTRO-OlA foi implantado na Associação Renascer como
uma unidade especializada de proteção social, de atendimento durante o dia, presta
um conjunto variado de atividades:
de convivência grupal, social e comunitária,
cuidados pessoais;

fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais;
apoio e oíientação aos cuidàdores familiares;
acesso a outros serviços no território e à tecnologias assistiva de autonomia e
convivência.
Todas estas atividades são realizadas de forma individual, em grupo e comunitária
prestadas pela equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidadores, familiares e
comunidâde.
O Centro-dia oferece uma âtenção integral à pessoa com deficiência em situação de
dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos
cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrênte dos cuidados prolongados

na família. Neste contexto, contÍibuem para o fortalecimento de vínculos e do papel
protetivo da família; para o favorecimento da autonomia dos cuidadores familiares na
conciliâção dos papeis sociais de cuidâdos, desenvolvimento de projetos pessoàis,
estudos, tÍabalho e convivência com os demais integrantes da Íamília; além de prestar
oriêntação sobre a importância dos autocuidados dos cuidadores.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública

e

atendermos a todos os deficientes de Íorma gratuita, necessitamos de parcerias com
óígãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanot
sâo lo# do Àlo Preto/sP
Unidadé r - Av, Amêia Cuíy Gah.iet, 4701 - Jardim So.aia - TêL 1? - 321t.9595
Unidade ll- nua Sêbastiaôa Cándio Pe.eira.30-lardtm Mârâonã-Têt:17-3215_9595
EmaiÍ úol€'.4jú5übrro'(]B.eÍ cre b! sitê:{rw.arqi.@oren.Gr.ôÍB.br
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materiais

estautura

da

cônsumo.
de
e
custeio
Desta forma, como atendemos a até 22 munícipes de Guapiaçu, é nêcessária a parceria
com este município para o repasse de verba referente ao custeio destes atendimentos,
o quê será aplicâdo no pagamento de recursos humanos e/ou custeio e/ou materiais
de consumo que estejam atrelado ao objeto-

ll

-

ldentiÍicação do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de
1" à 3" série, ou serviço de centro dia de até 22 pessoâs com deficiência intelectualdo
município de Guapiaçu.
cadâ atendido receberá atendimento em programa específico, em consonância com a
avaliação de equipe, sua idade, perfil e habilidade. Neste caso os atendidos que estão
na área educacional, não estão no programa de assistência (centro Dia) e vice-versê,
pois são programas de áreas distintas com metodologia e objetivos diferentes.

lll

-

A dêscrição de metas a serem atingidas e de atividades ou proíetos a serem

êxecutados;

Metas
- Possibilitar aos deficientes inteleduais atendidos pelo

ensino

e

serviço

de centro dia a melhora

da

independência, autonomia, concentração e atenção.

Meios de verificação/lndicador
Avaliação
bimestral,
proposta pêdâBógica ânual,
plano de aulas mensal, lista
de frequência dos alunos
mensal.

Educação:
pedagógica

Assistêncie social: relatório
mensal e lista de frequência
dos atendidos mênsâl-

e aplicar recursos educacionais
espeçializados e adaptados às necessidades individuais
- Elaborar, produzir

Fotos, plano de aula men5al.

sãoJosé do Rio Preto/SP

unidadel-Áv améliacurvGab.iel,4701 ra.dimsoraia T€l: 17-3213.9595
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D€claÉdá d3 úilidada PúbliÉ Mu.icípaÍ Lei 5455 dê í Í/02194
Declârâda dé uuliiade PÚblica Esiâdual !êi no. 1 1 .399 dê 04/07/03
Rêconhêclra txili!âdê P'ràlhá Fedêral DecíÊto Publicádo ío tolJ l7l10/97
Cêrtif€do de Enlk âdê de Fins Filanhópi@ - Rêsolucão no.252 deo6/l2no
CNPJ: 7Í .Zt4 @7/0001{6

dos educandos, visãndo sua acessibilidade à iíclusão,
ao social e à cidadania efetiva,

-

Desenvolver anualmente

01 atividade

cultural,
esportiva, social e de saúde preventiva para as famílias
e comunidade, que promovâm o bem estar e melhor
qualidade de vida dos fãmiliaÍês, em sua maioíía em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior paÍticipação das
famílias e comunidade na vida do aluno.

Fotos, relatório do evento.

-

a previsão, se for o câso, de receitas e de despesas a serem realizadas
êxecução das atividades ou do' proiêtos abrangidos pela parceria;
lV

na

Verificar plano de aplicação.

V

-

a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos dâs

metas ã eles atreladas;
Edscação: Ensino Fundamental e Educação Especial
A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e oÍganizações específicas, para
atender às suas necessidades.
- professores com especialização adequadas para o devido ãtendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessjdades individuais, de adaptãr 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 da5
crianças e não o contrário.
súo ,o+ do Rio Pr€io/sP
Unldade r-Av.AmétiacúryGabÍi€t,4701-JardimsoBia-TÊt:17-3213.9595
Unidade Í -Ruá Sêbasti.n. Cãôdio Pêr€irâ,30 iárdim M.rãcânã Têt:17 3216.9595
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Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e asse8urar a iguâldâdê de
oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.
O acesso às formas diferenciadâs de comunicação, a íiqueza de estímulos nos aspedos
físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diÍerenças favorecem as relaçôes interpessoais, o respeito e a valorização da cÍiança.

No curÍículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou verpertino, são
oÍêrecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e Informática adaptados de acordo
com as avaliaçôes e potenciais de cada classe.
Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da base

comum nâcionàl:

.
.
.
.

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

A referência teórica e dê embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo Ecológico

Funcionâl (MEÊ)que percebe o aluno em intêrações ambientais, no Currículo
Funcional Natural {CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos
Parâmetros CurÍiculares Nacional {PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)
modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que determina a forma e o
conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a interação
Esse

positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as
preÍerências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e

comunidade social). As alterações 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 valorjze
as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.
são tosé do Rio
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A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento

prévio e o hívêl atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de
aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que
analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progíêsso individual, prevalecendo
na avaliâção os aspêctos qualitativos que indiquem as intervençôes pedagógicas do
professor. No processo de avaliação, o professor deve ctiar estratégias considerândo
que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos
trabalhos, de informática ou de têcnologia assistiva como uma prática cotidiana.
Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Assistência Social

/ serviço de centro

Dia

No Serviço de Centro Dia serão ofertados cuidados as pessoas com deficiência tendo

em vista duas dimensôes: cuidados básicos essenciais para a vida diária e

instrumentãls de autonomia e participação.

/
/

os.uidados básicos ofertados aos usuários inseridos no CentÍo-Dia compreende:

Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviçoj
Apoig na administração de mêdicamentos indicados por via oÍal e de uso
externo, prescritos por profissionais;
Apoio a ingestão assistida de alimentos;
Apoio na reãlização de higiene e cuidados pessoais;
Realizaçáo de ações preventivas de acidentes,
Realização de atividades recreativas e estímulo dê independêncià nas
atividades de vida diária (AVDS) de acoído com as possibilidades;
Colaboração nas práticas indicadas por profissionais (médicos, fonaudiólogo,
fisioterapia, terapeutas ocupacionais, dentre outros);
Difusão de ações de promoção de saúde e inclusão social;
Acompanhamento nos deslocamentos e locomoção do seir cotidiano do
Centro-Dia e nâs atividades externas do Serviço;
Oíientação e apoio aos cuidadoÍes familiares.
Os cuidados instrumêntais de autonomia, convivência e participação social
ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreende:
P.omoção de convívio e de organização da vida cotidiana;
Desenvolvimento do convívio familiar, grupale social;
Acesso à informação, comunicação e defesa de direitos;
Orientação e encaminhamento para outros serviços da rede no território;

/
/
/
r'
/

r'
/
y'
y'
/
/
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/
r'
r'

Orientação soclofam iar;
Apoio e orientação a íam lia na sua funçâo protetrvâ;
Apoio e orientação aos cuidêdoíes e Íamilrares pnra a autonomia no cotidiano
do domicílio e na comunidade;
/
Apoio na identificação de tecnologias assistivas para rnelhora da autonomia no
serviço, no domicÍlio e na comunidadej
r'
Estímulo de independência pãra atividades de vida prática, que envolvem
contato social, circulação em ambientes externos, entre outros;
r'
Mobilização de famíliâ extensa ou ampliada;
/
Mobilização e forta ec mento do convívio e de redes soclais de apolo;
r'
Mobilização para o exercício da c dadania e participação associativaj
y' Acesso a documentos pessoais;
y' Orientação sobre acesso a Benefícios Eventuais, ao BPC, ao Cadastro Único de
Programas Sociais;
r'
Apoio e orlentação nás situações de neglgência, abandono, maus-tratos;
y' Apo o ao associativismo e particlpaçiio soc a

-

os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma nêtuÍeza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
pÍeços de assocaações pÍoÍissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes de inÍormação disponiveis ao público;

Vll

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

reais) mensal, va or de praticado com todês as outrãs parcerlas de cidades dâ região,

como Mirassol, Mirassoláncia, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que
cornporta a atendlnrento cduc,rc onrl cm sa,r de au a dc ilté 15 a unos, 02 refeições
por a uno ( anche e êlmoço), niale. ais dc aoÍrrurno ped góg co (como sulfte, tinta,
p ncéis)e demais custeio da estrutura física,
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Vlll - Valor global para a execução do objeto:
Ate q5l19.800.00 (r inrd e r'é>

-il

e

qL.r'oce-ros

'ea,s)

"r-ral.

Valor per caplta de R$450,00 por aluno x até 22 atendldos/mensa.

Mais R$1000,00 (um m I reals) de materlais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alin'rentícios e/ou materiais de escritório) em
lunho/2018.
Mensa mente é reà lzado re atór o dos êtend dos, corr o cálculo da per capita
e enviado à

lX

-

Contabi dadc/Fln.n.c ro da Prcfcltura.

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

)areio/11
Valo
r

RS9 900,0

1

^bt

R59.900,00

Rs

171

9.900,0

0

0

)u l1o/11
Valor

Fevereiro/1 |,larço|11

R59.900,0

Agosto/17
R59.900,00

0

M

a

iol17

Rs9 e00,0
0

-

Rs10 800,0
0

Setembro/

OLrtubro/1

Novem bro

D-.zembro/1

11

1

/17

7

R59.900,0

R59.900,0

Rs9.9oo,0

R$9.900,00

0

0

0

Total
geral

X

)urhal17

R$

0

a previsão de duração da execução da pa.ceria;

De laneiro a Dezerrbro de

2
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