ffirturtrEru
1"

A?osrrLAMENTo Ao rERMo DE coLABoRÀÇÃo N" 16'2017'

por
O Município de São Jo§é do Rio Preto, CNPJMF 46'588'950/0001-80'
na Rua João Teixeira'
intermédio la Secretaria Municipal da AssistêÀciâ Social, situada

rcprcse[tada treste ato por
260 Sada Cruz, doravaote deoorni[âda SECRETARIA,
da cédula de identidade
sua titular, Maria Sikia Lima Bastos Fernandes, portadora
autorizada
RG 9.708.987-4 S§P/SP, e inscrita no CPFMF sob o n" 070'406 668'80'
de 2017
pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto no 17 ?03 de 03 de feveleiro
e em ,-ão da competência de delegação aldbúda pelo Decreto Mutricipal
Federal no
l1.7l8l2rl7, embasado oa Lei Fedeml n.' 13'019/14, alterada pela
valor global do
13.204/15, tendo em vista a inexistêocia de alteração do objeto e do
e suas
Termo de Colabomção, e com base llo Deqeto Mmicipal n" 17 708/2017
OSC,
alterações, especialmeute o a!t. 48, após autorização do gestor e anuência da
1612017, celebrado em 27 de
RESOLVE apostilar o Termo de ColaboÍaçáo
dezembro de 2017, com a Organização da Sociedade Civil OSC denominada
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ASSOCIAÇÁo RENASCE& paxa ad€quação dos valores de repasse no Termo

e

Plano e Trabalho, bem como, ctonoglamas de desembolso e planos de aplicação dos
recursos Íinanceiros, itens 6.6.2 e 6.6.3 do Plano de Trabalho, pam que nos mesmos
fiquern constando as alterações coEJorme segue:
Cláusula Quarta do Termo
Do repasse.

Item 1 - I)o valor do recurso mutricipâl
Do valor estimado no Termo de Colaboraçâo com reourso muoicipal será suprimido o
valor de RS 157.000,90 (Cento e cinquenta e sete mil !eais), passando este de até R$
833.300,00 (Oitocentos e tdda e três mil e trçzentos reais) para até R$ 676.300,00
(Seiscentos e setenta € seis mil e trezentos rcais).
Item 2 - Do Yalor do recurso federal
Do valor estimado paÍa o Termo de Colaboração com rccuso federal seÉ suprimido o
vator de R$48.0ô0,ô0 (Quarenta e oito mil reais), passândo este de R$ 144.00C,ô0
(Cento e quarerta e quatro mil reais) paÍa R$96.000,00 (Noventa e seis mil rcais).
O valor suprimido do recurso muoicipal e federal será açrescentado em urn uovo item
denominado, Item 4 . Recurso federaVreproglamação.

Item 3 - Do vâlor do recurso federâUreprogrâmâção
O valor estimado para o Termo de Colaboração com recurso federalheprogramaçào será
de R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais).
SECRETARIA MUNIC'PAL DE ASSISTÊNCÁ SOCIAL
loão ÍeixeiÍa, 260 - santa cÍuz " cEP 15014-160 -5ãolosé do Âio Preto - 5P
TeleÍone(17)32116s10 sêmas@íiopreto.sp.sov.br-www.riop.eto.sp.gov.br
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4-1 O valor estimado com recwso federal destinado à execução do piesente Temo de
Colaboração seni originário da SçoetaÍia Municipal de Assistência Social, Fundo
Municipal de Assistência Social e irá onerar a Unidade O$amenlária 04 002 - Natueza
da Despesa 33.50.43.05 - Subvenções Sociâis Ficha 163 - Código de Aplicação

-

500.031.

São José do Rio Preto, 31 dejaneiro de 2018.

NIAruÀ SILVIA
Secretríria Municipiü da Assistência Social.
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De,EÉdê de Utilidêóe Públi€ Municipâl Lêi s455 dé 1tl0294
D4laÊrâ de u..itidade Pútli€ Est*{at !êi n". 1 1.3so ilt o4ro7lo3

RMheida

Uriidâdê

púbtié FedêÍá D*eto publicado no

DOU 17l1ol97

C€rtÍ.ádo dê Enüdâdê dê Fins FihlnôÍr,6 - R6olúção n" 252 de 06/1200
CNPJ: i1.744.0,_rr0o0ió6

São José do Ric prêto, dia 25 de Janeiro de 2018Oficio no 10/2018

À
Secretária Municipal de Asistência Soc;êl
SÍa. It/iaÍia Silvia Lima Bastos Femandês
Assunto: Âpostilâmênto do tenno de colaborcçáa nç 16 12017

Em iesposta ao Ofício no 170 / 2018
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SEMAS, encaminhado no dia

de Janeiro de 2018, a Associaçãc Renascer, inscritâ no CNPJ sob

no

por sêu dirigenie Aparecido Ferrei!-a Pacheco, vem
maníestar sua anuência paía c âpostllaÍBêr]tc do Termo de Colaboraçáo no
71.744.0A110AA1Â6

1612017, devido a necessidade de r€nrane-jamenio de íêcurso sêm alteraçãc dc

valcr global e consequenÍêmentê adêquiiÇão de crooogramas de desembolso e
plânos de aplicação dos .ecursos finâncêi!'ês, ênexcs do plano de trabalho.
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PLANO DE TRABALHO

Serviço de Proteção Sociãl Especial para Pessoas com Deficiência
e suas Famílias em centro Dia

_
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7,!1.007/o0o1$6

DAOOS CAOASÍRAIS

ORGANIZAçÂO PROPONENTE: AssociaÉo Renascer

CNPt:77.744.@710001{6
ENDEREçOrUnidadel - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

- laídim Soraia -

5ão.,osé do Rio preto

-

Concessão de espaço: Unidade l/Filial
Maracânã - São José do Rio Preto /SP - CEP
ODADE: São Jose do Rio

Preto I

Rua Sebastiana Cêndio Pereira, 30
- 75092-220

U.l.:

Sp

I

CEP:Ckado âcima

TELEFONE: 17 3213-9595

E-MAIL: projetos@associacãorenâscer.org-br
REPRESENTANTE I.!GAL:

Nome: Aparecido Fêreira Pacheco
Função: PÍesidente
CPF.42a.573.s5a-?4

RG:7.546.299{ ssP/sP

Telefone para contato: 17 3213-9595
CEL. 17 99775.7644

Email:admioistrador@asscia

aDarecidooacheco@qmail.com

TÉCNTCO RÊSPON5ÁVE! PELO SERV|çO:

Nome: Ahâ Paula Dadário
CPF.22754773812
RG:30.213.133-0
Númêro do Registío Profi ssional:CRESS,tO.155
Telefone para contato: 17 3213.9595
CEL| 17

99ú527

Êmail: pauladadario@gmail.com

Ne DE iNSCRIÇÃO NO CMAS:0G

Tipo

de,rscrição

Entidade (x)

Serviço

(

)

Vigência:De 02 de Maio de 2017 a 01 de Maio de 2018.

Liíiiâdê | -Âv
Uniirâ.b tl

-

Cury

cêbrill, 470, - Jáí!,in S@ia - S& JGé do Fjo preto/Sp
- Jadim ra&rcaÍã - Sáo Jcé fu Rb prêto,§p

Fúa S€lesfÉnâ
^ríél,a CaídÉ P.rs,rá. 30
Fone:

(í,

32Í3.9í95 -

rrl, *<raraocrEs.Êí

oíg.br

-

Jardim

.-!-tYlars.irac.lo\ í/
i\.r r ./ I

,,i.rrl
/ n\\
Í\u/u\

í'{_t
HaEda de t rÍ iainõ*

-

raarLr4,ri_6 ç115196 + r vozrsr
Oêt ãrâd. de Uffidraoe
| .y9 (b 04r07O3
' no OOU 17í047
Re@tBdda Wlidadê Pú!úcâ FedêEl Oêderô PtrbriÉdo

ruqÊ

Oêrtifiúado

(b Eddade d€ FiÍ§ Filâírnópa:o - Resolução
CNPJ: 71 7:t4

í"

252 de

06,,1 2/0O

@7/0001S

Ns dê rêgistro no CMDCÁ:O6
V igên cia, 12 / 04/ 2O74d

Í/

o4l 2078 -

TIPO DE SERVIçO:Serviço de Protêção Social Éspecial pa.ê Pe§soas com Oeficiência
e suas Famíias ern Centro Dia

P.oteção Social: ProêÇão Sociel €special de Média C-omplexidâde
PÚBUCO ALVOJovens e adultos com deÍiciêrcia intêlectuâl e múltiplas deficiências, seus cuidadores e

femilieres com vivêocia de violaÉo dê direitos que compÍometam 5ua autonomia, íeídentes no
município d€ São José do Rio Preto pÍiorizando os benêficiáÍios do B€neÍcio de Prestação Cor'tinuãda
{aPc) e os incluídos no C"das$o Úni.o de Programãs SociaÍs (Crdúnico).
Período de Execução das Atividades Preüstas

lníciot0 07[2078 Íérmírol-3'/0612079
Dias e HoÍários de Execução do Serviço: Unidade I - Segunda à sêxta
Unidade ll-8h às 11h e das 13h3O às 16h30

-

dasSh às 17h

Teríitório:Abrangêhcia teÍritorial do município de 5ão Jose do Rio Preto
CRAS de Referência: Vila Toninho

1

- JUSTIfICATIVA

Considerando a conjuntura familiâr atual de um dêf,ciêntê que possui distintas constitúiçôes,
arranios e dinâmica5 inclusive fenômenos sociâis conte.nporâneos @íno a progÍessiva Íeduçáo do
núme.o de filhos por ,amíia, o en\relh€crmemo populacionaL o ing.esso dâs mulheres õo mundo do
trâbâlho. dentre oúrot todos êstes fãtores rep€Ícrrtiràm sobre e capacidadê dê ofena de cuidedof
pelás fâmíias, que áfetarh tanto â pessoa cuidada, como o cuidador (muitas veres !m mêmbro da
própria família) e sue familia como um todo.
diâíÍte de todo eÍe quadro Íoiirhplantãdo eft 2010 o Serviço d€ ProteÉo Social Especial para
com
DeÍlcjência e suas Famílias êrn Centro Dia na AssociaÉo Rênâscer, que visã a atender
Pessoas
iovens e adlrltos, com deficênciâ em sAuaÉo de dependência, que necessitam de apoio na íealizãÉo
de váÍias atiúdadês básicas da vida diána, várias vezês durante o dia, iírclugive píestado por oútra
pessoa cuidadore, para mantersuã âutonomia pessoâI.
E

consi&rando que altumas situações vivenciâdâs pêlas pêssoas com deÍiciênciô e suas famílias
aumentam o risco por violãção dos direitos sociais, tônto da pessoa cofi defciêncía qúanto dos
cúidâdores familiares, o Sewiço de CenÍo Dia ílí8iu pe'ã oÍeÍtâr atendimento em situações de
dêpendência.ssoçiadas a:
Convivêírcia com a situação de pobreza;

- Jardim 6orãj. - Sáo lo.é do Rio PEt r'SP
Çàúio Pe!sÉ,30 - Jaúon MatzÉnâ - §áo José do Ri, píeÍolsP

Unilâdê i - Av. Âmâia Cury GâÚÉ|, 4701
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de
êm ürtude da neces§idade
cuidadores ÍamiriâÍês

;'*' "#l*ãl;xT][*, g ..l[".]':,:::;#il",l"#.1i" TTj:Ti -,"1il"1f [lJI:
pÍotêção
únídade especializada dê
vaÍiado de atiúdades:

soci

. de coíwlvência grupâl' soc'lal e comunitáriâ'
. cuidados Pessoâisi
. i"ã*í"ta ,"tínculos e amPliaÉo das relaçóes sociais;
. apoio e orientâção aos cudãdoíes Êamiliãres;
e convivência'
. .ãrr. ".rr., **iços no teíilóíio e á tecnolo8ias assistivas de autonomia
Íodâ§estásatiúdades§ãor€alizadasdêfoÍmaindiúdua|,êmgruF}oecomunitáriapreíadas

familiares e comunidadê'
pela eguipe técnica e monitores pâra o deâciente, cuidadores'

Centro-diaoferece ufta atenção integràl à pessoa com deficiênciã êm situação de
cuidadorês fâmiliâres
dependênctã durantê o dia e, ao íne§mo tempo, serve de apoio às famílias e aos
prolongados
na
família.
Neste contêxto,
dos
culdados
decoírente
êíresse
nâ diminuição do
pãpel
protêtivo
família;
da
o
íavoÍecirnênto
da
Pãra
contÉbuêmpaÍa o fortâlecimento de vínculos e do
autooomiâ do5 cuidadores fãmiliares na conciliação dos pápeis sociâis dê cuidados, desênvolvimento de
poetos pêssoâis, estudos, trabãlho e coíwivênciô com os demais intêgràntes da tãmília; além de
prestar oflentâção aobÍe â importânciâ dos autocuidados dos oJidadores.

O

O Centro-dia s€ configuÍa, portento, em ume alternati\E coletiva de cuidêdos pessoais foamáis e
públicâ, complementãr âos cuidados ofeítãdos pelas Íamíias-

Alérf| do trábalho interno, os usuários sâo encaíniohados conforme e necessidade para outÍos
seÍviços na rede pública, seia ,ara o ôtendiÍnento em saúde básicá, especializâda, medicementos,
escole, b€neÍícios assistenciais e demais demandâs que possem epres€ntar-
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de oê t

2- MÉÍA
mÚkiplas deiciências'
deÍiciência lítelecttlâl e
Atender até 82 pessoas corn

obietivo Gêral:
complexidade pâía pessoas
-_Dteção so.,al especial de médiâ
pr4=.'.-.]],1
de
'
especializàdo
ofereEeí arêndiÍn€nto
iiurao ro.i"r " " rnelhoÍia da qualidâde de
a plomover a i
üstas
com
com deficiência,
com a prevenÉo da
na tarefd de cuidar' contribuindo
tamitlalct'ilaioÍ
o"
sotrecarga
a
vide, reduzindo
institucionalizaçãô e seg.egaÉo'

obiêtívos esPêGífico§:
, ,íon,*., a

"*no*ia

pessoas com deírciênciâ, §eus cuidadoaes
e a mêlhoíia da quatidade de vida das

ê suâs Íamíias;

violadoras de direitos qÚe
- Deserwolveí ações êspêcialiladâs pa'á a í4eraÉo das situâçôes
contribuem parâ a ihtensiÍiÉção da dependência;
. Prevenir o abítamento e â segÍe€aÉo dos usúrios do se iço, essesurândo o direito a convivência

comuniÉriê;
- PromoveÍ acêssos á bêneficios, programas de tÉnsferência de renda e outros serviços
sociassistenciãis, das demâia politicas Públicas setoriais e do Sistê6á dê GaranÚô de Oiteitos;
- PÍomover ápoio às fâmíias nâ tarefa de cuidaí, diminuifido a sua sobrccarga de Úâbâlho e útilizando
Íneios dê comunicar ê cuidar que üsem à aútonomia dos envolvidoa e não somênte cuidâdos de

fuúiliar

e

rnanúenção;
- Prevenir situâções de sobrecarta e desgastê de únculos proveniêotes da relaÉo de prêstaÉo

/

demanda de cuidados pêÍmanente§/prolonSâdos;

TÍãb.rho So.ial Es6ênaiâl
Acolhida; êscüta; irúormâÉo, comunicâção e deÍesa de direitos; articulação com os seÍviços de políticas
públicas setoriais; articulâção da aede de sêrviços rocioassistenciâis; articulaÉo inte nstitucional com o
Sistema de Garanüa de Dirêitos; âtividades de convíylo e de organização da vida cotidiana; oÍientaÉo e
encaminhâmento pál.ê e rede de seíviços locais; refunência e contrarreferênciâ; coÍrstíução de plano

indtüduãl e/ou familiâr de atêndimento; orieotâÉo sociofâÍhiliar; estudo social; diagnóstico
socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio fàmiliar, grupal e social; acesso à
documentação pessoâlj epoio à íãmília na suâ função proteti\ra; mobi,ização de íãmíliâ extensa ou
ampliaàa; rrlEbtlizàáo ê fortalecimento do .Dnvíúo e de redes sociais de apoio; mobilizâçâo pAÊ o
exeícício dâ cidadarria; eiaboráção dê relãhirios e/ou prontúrios.
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ênsão Teóíco/Mêtodoltógto do tribâlho soci'l
trábâlho a seÍ reelizado)
{descrever o referencial teórico e a mêtodolog-lô dô

Di

funcioía de s€gúnda à se')fta-feiÍa, das 8h0O às 17h0O, com horário de almoço l1h
à5 12h, e aór hoÍárlo de dêscãnso dos üsuáÍios das 12h à5 13h30, atendendo os usuários em meio
período ou intêgÍâ|, contormê a ne.essidade individual de cada, a definição do hoÍário do etendimêrto
será pactuada com a Íamilia/cuidador no momento de cqnstÍuÉo do Plano de Atendimento lndividuâl
O Centro Dia

ou Fámiliar (PIAIPAF)A forma de acesso ao Serviço pârá â solicitâção de yaga para inctlsão no Sewiço

seÉ:

Demanda espontânea de membíos da ÍaÍnília ê/ou dâ aomuôidâde;
Busca ativa;

Por encaÍninhamento do' demeis
setoriâis;

se

iços socioassistehciais e das demais políticâs públicas

Por enceminhamento dos dêmeis óÍgãos do SisteÍna de Garentia de Dia€itos.

A loclusão no SeNiço dê tYoteção §ôciel €specjal para P6soas com Deficiênclas e suas Famílias
em cêntro - Dia, de daÉ â partir da avaliaçâo técni€ e disclrssão êm um cole8iaô foÍÍnado por
técnicos do CRÊÂS ê técnicos das Entidades que execútam o Serviço, para atêndimento ou não da
solicitação de vagâ.

lniciâlmêôte os lsuários do centro Dia s€rão acolhidos através da escuta ativa ê quariÍicadadas
suês dernandâr, tenrdo eln üsta a êlaboração coniunta do plano de Atêndimento lndividual ou Familiâr
(Pra/PAF). as âtrvidades cotidianâs sêrão rearizãdas por uma equipe murtiprofissional
e murtldiscipriner,
com â aplirâçâo de mêtodorogias díferêntes de esauta e expressâo das reraçõ€s. As eções previstas
serão realizadas não âpenâs no espaço físico da Eraidàde, mâ5 envorvendo o domicírío,

o bãirao, a
comunidade, ch,bê9 cinema, praças, entre outÍos espâços, obietivando garantir a:
ConvúêÍrcla familiar, grupal ê €omunitária, fortalecimeÍto de vínculos e cuidâdos pesscaia;
Arnpliação das relaçôês sociáit para evitar o iso,amento social;
ldentiÍi€aÉo de tecnologias assríivas pâra melhora da autonomiã do atêndido e convivêncía
no centrodia, no dômicíio e nâ comunidade;
lnclusão em out os seíviços no territorio (educaÉo, consültes, reabilitôção,
odontotogia ãiiüdades
cultureis. dê esporte e lázer) acesJo à beneÍicios (BpC, Bolsa família) e benefícios
eventuais;
Orientâção e apoio âos cuidadorês íamiliares;
Produção de conhecimentos d€ referência parâ o SUAS.
Na elábordção do p,Â"/pAF 5€rão consideiàdas ôs demandas
apresentâalas pelos usuários € suas
famíias; es ítuaçõe dê dependência, vulnerâbilidade e risco por
viof"çao a" ai..io" ,p."rerÍtadâs; a5
caractêrísticas dos usários como: idade, sexo, categoíiâ de deficiênciâ,
âs quesüiês de saúar,e associadâ9
e as necessidâdês de apoio de teícêiros parâ atividadês ess€ocials
bisicas; as haOifiaaaes, o pirfil à;
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O6dárâd. dê

udtle

Recoíà€dda Uli[dadê

pu.íÉ Éísoua,

Aidir Hêral

cuidador famíliar, como: idade, habilidade§, capacidades e rêstrÍçôe3 paÍa prestarr cuidados e ser
cuidado; o pêrfil dos serviços Írequêntãdos no território p€lo usuário e suá íamíia e o conhecimento do
território e suas potencialidades pâra comÍibúlção ná ofeÍta de serviço em Cenro Dia de Referên€ie.
Os Sêrviços ofênâíão cuidados as pessoas com deficiência tendo em vista duas dimensôes: cuidados
h&ic6 essênciais para â vida diária e iísmÍtrcnüris de artono6ia ê podcip€çáo.

r'
r'

Os

cuklado6 tÉsioos otertados aos usuiáÍios inseÍidos no Centro-Dia compreendem:

Acompanhaftênto ê assessoÍ?mento em todas Bs âtividâdeg do serviço;
Apoio na administrâção de medicâmêntos indi€âdos por viâ orâl e dê uso externo. prescritos por
profissioneis;
/
Apoio a ingesÉio assistidâ de alimentos;

r'
r'
r'

ApcÁo ne realizâ{ã,o d€ higieÍre e cuidados pessoais;
Realização de açõês preventivas de acidentes;
Realização de atividades recreativâs ê esúmulo de índependência nas ativÍdades de vida diária

acordo.om as possibilidades;
Colaboía#g Íras práücâs indicadas poÍ profrssionais (rÍÉdicot fonaudiólogo, fi5ioterapi4

{AVDS) de

/

teràpêutas ocúpacionâis, dentre outros);
oifusão de âções dê proÍnoção d€ sâúde ê inclusão social;

r'
/

AcoÍípãnhamento nos deslocahêntos e locomoção do 5êu cotidieno do Crntro-Diô

e

nas

atividades externas do S€rviço;

r'

OrientáÉo e apoio aos cuidedor6 f"miliares.

Os cuidâdo5 irÉtrumêítairde autonomia, aonvivência ê participação social ofertados aos usuários
inseÍidos no Centro.Dia compre€ídê:
Promoção de convívio e de organl?ação dô vida cotidiana;
Desent olvimento do convívio fàmiliar,8Íupal e social;
Acesso à infoÍmação, comunicdç5o e defesa dê direitos;
Or;entâção e encâminhamento párir outros serviços da rede no território;

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

orientâÉosócioíãmiliaÍ;
Apoio e orienteção à Íamíia

na sua função protetiva;
Apoio e orientâção âos cuidadoÍes e familieres pare a autonomia no cotidiano do domicíio e na
comunidade;
Apoio ha identificação de tecnologias a$istivâs para melhora dô autonomiã no serviço, no
domicílio e ne comunidade;
Êstímslo d€ independência pâra atividâdes de vida prática, que envolvem contâto sociâ|,
círculeção em ambientes eÍernos, entre outrc,s;
Mobilizaçáo de famíia extensa ou ampllada;
Mobilizâção e kalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
Mobilização para o exêrcício dâ cidadánia e participação associative;
Acesso a documentos persoais;
OrientaÉo sobÍe acesso a Bênefícios Eventuais, ao 8Pc, ao cadastrc Único de PÍogramâs

/
/

/
/
r'
/
/

§ociais;

r'

y'

Apoio e orientaÉo nâs siüJaçõês de ne8ligência, abândono, maus tratos;
Apoio ao associativismo e pârticipação social.

/
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resuÍtado6 akaÍ.'ados pelo seÍviço
o ceÍÉÍo Dia reârizãrá uma avariação dor

ãtíãvésdadeflniçãodeinstrumeítosquePermitamaidentificaÉodoatcâncedo5obietivosdose'viç.
d" indit'do'o quê i€rão estabelecidos no -âtendimento inicial' essês
;;;;;;;;;;;ni,
quê será constíuída a partir des infoÍnações
i"ii*á"Àãtárnà a "linha de bâsê do aendimeíto"
dos resuttados podêrá ob.€war aspeçtos,
io- pi"r- à" À.noi."nao lndividuat ou Famitiar- A âvaliaÉo
tais como;

/
r'
/
r'
/
y'
r'
'/
7
/
/

O aumento da autonotÚia do usuáÍio para SuperáÉodas barreiras;
A ampliáÉo do acessô à iríormâÉo;
A diminuição do isolamento gocial;

o apoio à coÍwivênaia familiâr e comunitáaia com qualidadê;
A diminúição des situaçõ€s d€ íêgligência, maus fietos, ebandono;
O âcêsso a outÍos seíviços no terÍitóÍio;
A pÍevênção da institucionalirâÉo;
O apoio eos cuidadores familiares; diminuição do strêss; aumeÍto do autocuidado e da autonomiã;
A diminuiÉo dos cu.tos da família com os cuidados;
o âpoio à inclutão produtiva da Íamília;
O fortalêcímento do pápe, píotet'vo de fàmíie.

Os indivíduos atendidos seÍão divididos €m grupos de modo que o tíabalho se torne maís
efetivo. O critério da dúisão será respeitâr cârâctêrísticâs de caê um, de modo â propoícionar mêlhôr
tumionamento individual e grupal. Haverá momêntos dê interâção entre os grupos, assím como destes
com a comunidade.
DeÍltre o serviço oferecido êstá também a Colônia de FéÍiâs, que acohteae semeíralmente, em
jánêiío e julho de câda ano, das 8hm às 17h00, durànte 15 dias. Cadâ usuário participâ dentro de seu
horárío usuãl de âtêndimento (os quê vêem em meio período, continuam em meio período e que os sãg
integrá1,

tâmÉm).

Em cade colôniã são p.ogrâmadas at;vidades diÍerenciada, como pâsseios a clubes, dia do

modelo, passeio

a

üma escolã de dahçâ,etc, envofuendo semprê paíceriâs cgm instituiçôes
e
diáío dado nas oficinâs e

profissionais de fora e desenvorvendo ações que se difêrenciem
do corÊeúdo
atividades de cuidados báticos e instrumentais.
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Número de usüários com
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O SeMço de Centro-Dia será executado pela Organização da sociedade Civll (OSC) - fusociaéo
Rehascer, situada na Unidade l - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

Rua Sebastiana Caidio pereirâ, 30

-

-

Jârdlm Sora;a e também, na Unidade ll

JardiÍn Mârecanã, ambas unidãdês em São José do Rio Preto.

O espaço lí5ico contém espâço instttucional destinado a atividades administrâtiv-as, de ptânejamento e

reuniôes de equipê.
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câdeira monitoí, 01 estante de âço aberta co.n 03 gtateleiÍas, 07 Yenttledgr
s.l" de atrridãdês em Grupo: 02 mesag §extagonal, 01 armáÍio de aço Íechado dê 02
porta§, 02 êstânt€s de aço abêíta com 03 prateleiras .adâ, 01 mesa mohitor, 01 cadêira,

o1

03 ventiladores, 14 cadeirêt
Sata ae ati"iàaOes em Arupo: 02 mesas retangulares, 03 ârmários dê áço fechedo com
02 porEs, 01 mesa técnico, 01 câdeire, 01 ventilador, 02 estantes de aço abertà com 06

o!

prâtelei.as, 03 bandlnhas
Sala de etividades em Grupo:02 mesas retangulares,03 annário de aço fechado 03
portâs, 01 estante de aço aberto com 06 prateleiras, 01 mesa professor, 01 .âdeirê, 02
ventiladores, 18 cadeiràs
Sala culináíâ 6m r 6m: 02 freezer horizontal 02 portas, 01 fogão de OB bocas, 01 mesa
pequena, O1 gelãdeira, 01 bálcão de MDF 09 portâs, 08 gavetas pequenâs, 02
têvetas

o1

o1

grandes
01

Bânheiro feminino 6m x 2,6m

o1

Banheiro mesculino 6m x 2,6m

ffi

o1

@5

o1

Área cornuns

i,:.,::.ry;rjímm"x*mH**
Banheiro pa.ã

maf, 0z

.omputaõã oi

fechado, 01 arquivo
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Receitls:
- Receitas:
valor globalde até

RS

9z.30o,msendo:

R5676-30O,00 - Recurso Municipãl
R596.00O,0O - RecuÍso Federal

R5205.mO,00 - Reclrso Federal/ ReprotramaÉo
Írespesas:
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o

salÀn

EmpÍlfaúio

8AS€

Superior

44

CLT

P§2.679,70

o1

Alsií€nte

SociaÍ

SupeÍior

30

01

Íer.Ocupàcioíâl

CLÍ

RS

5üpeÍior

30

CLT

RS2.971,11

44

r{»íÍr
FXÁllOÂ

nofi)

3.145,19

01

Psicóloga

01
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01
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M
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1-5
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1-5
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cert'Í€do

5.2 - SERMçOs Df TERCÊIROS/EENEFíOOS

Pagâmento de vale transportePagÊmento de vale alimentação,

6,3-MAÍERI,AI DE CO!i5UMO:

e,

Mete.iea de Expêdientê (esc.itrí.io):

Cola brâncâ, corrêtivo, can€tã êíêrognáÍica, maícador de texto, c4 DVD, capa para cd, envelopeg
gãmpos parà gtãmpeador, gaarnpeaéoa, cl;pes, perfurador, carimbeira, tinta paía cerimbeirà, pincéis
átômicos, pap€l oficlo, papêl A4, fita hrga trensparente, pilhas, fita crepe, borrâcha, lápis. rc5gua,
tesoura, cãneta hidmcoí, pastâ com elástico, pasta envelope, pastê Á2, caixa arquivo morto, macho e
Íêmea, pâstá suspensâ, cartolina, lápir borracha, caneta p/ quadro baanco, caneta p/ cd, calculadoÍa,
elástico para diôhêiro, pâsta catâlogo, etiquetat clipês, carhrcho pare impressorâ.

b)

MateÍial de ]tlgiene e úmpezã:
Creme dental, escova de dentê, papel toalha, sabonete em pedra e líquido, papel higênico, âlgodão
gazes, haste flexível, detergente, águâ saniüíríâ, lirnFlador, lustra móveis, veneno sprây, rodo, vassoura,
manguêiíê d agua, rcÍll paÍa rodo, cabo parà yàssourâ e aodo, esponjâ lãvar louçâ, sebão em bârra,
sabão em pó dêsinfêtânte, luva de borrachê, báldes, saco de lixo, bacia, vassoura sanitáriã, ceío de lixo,
pano de chão, cera ííquida, esponja de lavar Íoupa, âmaciante de roupê, esponF de aço, pâlha de âçq
álcool, flanela, papel toalhâ, estopa, anti desengordurdnte, dêsodorizador parã ambientê.

c)

GênerosÀimentício§:
came bovina, Íà.inha de trígo, coalho, farinha de mândioca, fermênto em pó, fermento biológico,
gelatina, maionesê, m,lho, ervilhâ, ovos, peixê, st/co fruta concêntràdo, vioagre, alho, aveia, caldo de
galinhâ ê câldo de ciíne, maígâÍinâ, bolachas, ôleo, açúcer, a.aoz, café, macãrrão, extrato de tomate,
achocolatado, leitê em pó, sâl-

d)

Gát de coÊinha: botijão de 13 kg (P131, botíião ou cilindro de 20 ke (P2O), t otijão ou cilindro de 45
kB (Pas).
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ê) frâterialsodtcâtieo:

1.

AÍtêE/Ârtesanato:

d

72, E.vA' papel contáct, reaba§têc€dor pincel
SutfÍtÍio, isopoí, goma eÉblcã 15 ml, giz cerê
atômico, palito de sorvete, c4 aertucho impressorâ laser, lápis e5ta6, âpontâdot para lápis êstacâ,
giz colorido, caderno de desêoho, papel manilha, cãnudo Erosso pcl, cânúdo Íino, nanquim, tesoura
sem ponta, canecâ plástice, cesto de lixo aechado, 6ia de braço, bóia de tíonco, cd musica infantil,

pap€l higênico para artet âlgodão colorido pct, lixa de pãrede, e5ponja, carvão, copos descã.táve;s
, chá mâte (textur.), fàrinha de trigo (massa rhodelâr), feúão (colagem), 8Íão dê bico (colagem),
mãcar.ão colorldo. ômido de milho {mingau} ê mâssã para modelat, fósÍo,o, palito de denig
prendedor dê roupãs, bárbaíite, lante.ioula,

2.

culinátia:

Farinha de trigo, Mâisena, Aveie em flocos, Fubá, Fârihhô de rosca, Ovos, Leite, logurte integrát
Achocolatado, Açúcaí .êfinado, Açúcar cristal, adoçantê, Sal, Pão de formâ, Chocolâte em barrâ
1kg, Chocolate granulado, Leite condensado, creme de leite, Leite d€ coco, co€o ralado, Ge,atina

com sâbor, Gelatina sem saboÍ, Leite em pó, Fermento, MaagaÍina, Óho, Molho de tomate,
Cêhourâ, Alho, abobÍinha, gerinielâ, Tomate, Âliàce, Rúcula, Cebolâ. aatet4 Milho enlatado,
Eananô, Maça, P€Ía, MêUlo. Maúão, Moiângo, Limão, Laranja, Maracujá, Melancia, Arroz, Milho,
Salsicha, Queijo ralado, Queüo mussarelâ, Presunto, Palito dê sorvête, Palito dê pirulito, Palito de
dente, Forma5 de bombom, copo de cefé des(ãrtiívê|, copo grande dêscârtiável, Gsardânapo, Pâpel
film, Papelalúmínio, Toelha de papel, Filtro de café, Pó de café, chás diversos, Gderno pequeno.

3.

AVD eÃVPi
Cadarço de tênit Bârbante, Botões, Íivelas, Pâlito de soÍ\rete, Fitã de cetim,

guache, TiÍrta de tecido,

Ínta

Íinta de palhaço, Íinta

acrílica parâ artesanáto, Tinta .elevo, câmiseta brenca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Baóame colorido, Folha sulfitê, Pâp€l cãrtão, Cartolina, Pâpel dobrâdúrà,
Pâpel micro-ondulado, lsopor, Palha de eço, Algodão, Épis grafite, Llpis de coÍ, cenetinha,
Miçângas, Fio de Nybn, Fio d€ silicoíte, Fecho de bijuteÍiã, Agulha sem pontâ, Liíhâ diversâs cores,
FeltÍo divêrsâs cores, Velcío, Cola pano, Cola bíanca, Colã qt€nte, Pistolá de colâ quente, Íesoura
pequena, Tê5oura trande.

4.

Estímulo Cognitivo:

Folha sulfite, Sulfitão, canotina brancâ, Pâpêlcartão, Papel micro-ondulado, Papel crepom, Folha de

seda, Papel Celofãnê, l,ápis grãflte, Lápis dê cor, Giz de cera, Lápis iumbo, Cãnetinha, Giz de lousa,
Àmelia Cúy Gst bl, /r01 - JâÍr,h So.ârâ - São J@ do Rb Pt€tô/SP
Uniiadê I rl - Ru. ^v.
§ffina caidio Perâra. 30 - Jaí.,im Már..arã - Sáo J@ do Rio PletoISP
Fmi (1, s213-+sO5 - ffi eslociacaoe,râsce. otg.õt
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çita crepe fina, Fita crepê grossa, Ouíer. Régua, Cãdêroo p€gu€no, CâdeÍno graode, CadeÍno de
desenho, EVA diversas cores, Ínta guache, Tinta relevo, Cola branca, Colê colorida, Têsouras, Clips
de papel, Palito de soÍvete, Palito de chúrrasco, MasÁê de modelâr, Alfabeto móvel, BorÍacha,
Apontador, Estojo, Bucha de banho, Pincel.

5.

Atiyidadê Motor-a:
Bolas de plástico, Bolas de voley, Bolas de tênis, Bolas pequenas diversas cores, Bambolê, corda
grande, Corda índividual, Petecá, Bexigâs coloridas, Medalhas, Argolas de plástico.

6.

,0g06:

Dama,

7.

Í.ilha, Ludo,60 segundos,

Pega vârêtas, Baralho.

tllúskâ:

CD, gaquetôs, \rrolão, Meiô lua, chocalha, Pandeiro,

tu.do.

8-

Íeâtro:
úvro de hiíóíias, Tinta de palhaço, Acessórios paô frgwino, Batorn, Jogo de Blush, Pancake,
de Sombr! Oêlinêado., gasê líquida, Pó compâcto, Liápis de olho.

Jogo

6.4 - SERV|çOS D8 TERCEIROS:

.
.
.
6.6

-

Pagafiento de teribs: Águâ ê esgoto, energia elétrjcã e servlço§ de telecomunica(Éo/internetPaeâmeítos de erâmês ocnpacionais: Exames médicos pârà íns de admissão e demissão de
fúncionários,
Gás de cozinhâ: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botiiâô ou cilindro de
4s ks (P45).
AI{EXOS:

- 6rdde de Atiúdades
6.6.2 - Cronograma de desembolso;
6.6.3 - Plano de Aplicação;

6.6.1

Unrlâóe I - Af, Áhêia CuÍ, Gabriel Jt701 - Járdim soEiâ - são José do Rio PÉldSP
- R!. §ebasriá@ Cadô r,e.eirâ, 30 - lárdim MâEcânã - São JGé do Rio Peio/SP
Fore: (14 3213.9595 - \Nlrw.êsso(,acaoÍenasceÍ.oq br
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Cury GabÉ|, rt70l - Jatdim Soraia - São Jôsê do Rio PÉto/SP
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PLANO DE APLICAÇÂO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Nomc <to scrviço:frorcção sociar Especiar pâra pessoâs com
vrgenctâ oo Con\ênio: 0l/01/20I8 á -f0/06/20I9
.IIPO

DE I)ESPESA

PM.S.'RP.SME

D"n",urtf3;:llt"-ílias

543.211.52
ReajLríc SÂla.iat

l/3 dê lérias

l3" Salário

AsstsrÊNCIA

FUNDO NACIONAI, DÂ

ASsrsTÊNCtA

2(,O.9)5,00

0,oo

(,400.00

1)00

134.275.00

17.634,88

Scrviços dc 'l crceiros Ileneticios
147.996,02

'Iirtxldos lt(ursos

744.81)2,42

10.000.00

0,00

0.00

28.500.00

'r'\

.aaÀ /u/),
. ADâÍ

J0.000,00
28.500,00

72.900,00

22.725,00

56.175.00

19.500,()()

t9.500.00

lrJó.996,02

/.t8.000.00

205.000,00

1.373.677 ,42

Sâo Josó do

il-crrei ra Pa üeco
rcsidcntc

+;
Dmailjcontáb'líàassociacaorenascer.ora.ú

r.200.00

7l_23{,Ít8

33.750,00

Serviços de Tcrceiros

938..í7t,52

I

11.600,00

15.900,00

TOTAI, DOS III,]CUIIS0S

6.:100,00

r 1.200,00

Rescisào Coorraruai

Malerialde (inNrnn,

cenrro Dia.

FUNDo MUNICIPAL DÀ TUNT'U NACI()NAI, DA

AsslsrÊNctÀ

l

em

Av. Amélia Cury Gâbriêl,

www.associa*.;rr;;;;;

ltio Preto, 25 de Jlrneiro dJ 2 018.
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ftN)Ã1n
cRoiloGRA[^ DE DESEMBOTSO DOS RCCURSOS FInÃ CETROS / CO|{SOIIDÀDO
NOüE Do SERVIçO: Proteçâo Soc a Especial parà pessoas com deficêrcia e súas iamilias ern Centro Dia
vigência do convêíio: 01/or/2o,a à 30106/2079
2013

Encaí9os

Sâlarlal
130 Salá.lo

R$

260.925,0C

R$

RS

R$

6 400,0C

R$

RS

R§

R$

395.200,0C

R$

6.400,0c

33 600 0(

R$

33.600,0(

R$

11.200,0(

R$

11.20O,0C

R$

30 000,0c

R$

30 000 0c

R$

33.750,0C

Serviços de

IOÍAL

----\

5ão

\

iordo

R$

375 875

R$

R$

22_725,OC

R$

56.475,0C

R§

19 500.0(

R$

19 500,00

R$

39.000,0c

RS

28.500,0C

R$

28.500,0C

R$

57.000,0c

4A O00 0a

RS

205 0oO 0f

ff RS

c'o P'eto. 2q de ránêrodÊ 2013

134.275,00

CRONOGRÀMA OE DESEIIBOLSIO D1O5 RECURSOS FII{ANCEIROS

Âtro2019
P.otêção Social Especial para pes§oas com dêÍicência e suas fômílias em Centro Dia
vigên.ia do convênio: 0!/Ol/20\A a 3o/a6/2a1,9
NOME DO

SERvIço:

origêm do recuGo: MUNICIPÂL

DE5PE5A5

ÊncaÍgos

R$

33 600,00

R$
R$

Rêajuste

33 600,00

1

R$

35 300,00

]UNHO

MAIO

ÍVAFçO

]ANE RO

R$

35.300,00

R$

35.300 00

R$

PROV 5

35.300,00

700,00

ÍOTAL

ONAMENÍO

R$

R$

R$

R$

208 40o,oo

T

700,00

SalaÍia1

RS

18.000,00

R$

18.000,00

R$

12.000,00

R$

12 000,00

R$

30.800,00

R$

30 800,00

R$

29.525,00

R$

300.425,00

13" salário

1/3 de fer as

SeÍviços de

R$

4.725,00

R$

4.960,00

R$

4 960,00

R$

4.960 00

R$

4 960,00

Rg

4 960,00

R$

38.325,00

R$

40.260,00

R$

40.260 00

R$

40 260,00

R$

40 260 00

R$^

40 260 00

BêneÍicios
TOTAL

5ãolosédoRioPreto, 25de]3.elrode2018

/*a
----!","c,fi

re.et.a

Ár

60.800,00

e"41"

5EM AS

il_

nN7(rap
CRONOGRAI''A DE OESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

aNo 2019
NOME OO SERVIçO: Proteção Social Especial para pessoas com deficênciâ e suas famílias em Centro Dia
Vigência do Convêniot 01"/0)./2018 a 30/06/2019

Origem do recurso: FEDERAL

DESPESAS

]ANE]RO

MARÇO

FEVEREIRO

MAIO

ABRIL

JUNHO

TOTAL

Sêrviços de
Terceiros
Materialde
Consumo

R$

3 250,00

R$

3 250,00

R$

3 250.00

R$

3 250,00

R$

3 2s0,00

R$

3 250,00

R$

19 500,00

R$

4.750,00

R$

4.750,00

R$

4.750,00

R$

4.750,00

R$

4.750,00

R$

4.750,00

R$

28 s00,00

TOTAL

R$

8.000,00

R$

8.000,00

R$

8.000,00

nt4

a.ooo,oo

.R$

8.000,00

R$

8.000,00

R$

48.000.00

Sãolosé do Rio Preto,25 delaneirode 2018.
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Dêcarada dê Utilidade Públicâ Munlcipal Lêino 5455de 11/02/1994
Rsco n hecida utilidâdê Púb icâ FedêÍâ Decrctô Publicâdo iô oou 1 7/1 0/1 997
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PLANO DE APLICAÇÁO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO: 2019.
(lo
pâre
com
DeÍiciôncia
c süâs fàmflias em Cenlro Dia.
sociâl
Especial
Pessoas
Nome
Se11'iço: l'roteçâo
Vigêncir do (bnvônio: 0l/01/20lli í 30t06t2019
FUNDO MUNICIPAL DA FUNDO NÀCIONAL DA

IIPo DI] DESPT,]SA

'l

oT^r- Dos RllcuRsos

ASSISTôNCIÀ

ASSISTôNCIA
208.400,00

0.00

208.400.00

t.700,00

0,00

t.700,00

I/l

t2.000,00

0.00

r2.000,00

13" Salário

18.000,00

0,00

lli-000.00

10.1t00,00

0.00

10.tt00.00

0.00

2Ii.500,00

2Ít.5{10,00

29.525,00

0.00

29.525.00

0,00

19.500,00

19.500,00

30Â42s,00

18.000.00

348.425,00

Rcajusrc Salarial

Matcrixlde (l(nrsunx)
Serviços dc Terceiros Beneficios
Serviços de Terceiros

Toiâl dos Rccrrsos

São José do Rio Preto, d ia 25 de Janeiro dc 201

-___ô{d

Av

...i.. Pn\""n
ideorc )

curr Gabriel,470l Jd.Soraia S.J.Rio Preto-sl'}-CDP: 15075-220
^núll.aE mail: qan(ábilaàassoctr-i,Âqaa!çlllrrt.elg.u

Fonc./Fâxr (011)3213.1)595
www.âssociacaorenascer.org.br
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@nsolidâdô
NOME DO SERVTçO: Prcteção Social Especial pàra pessoas com deficênciô e suàs fômiliàs em Centrc Oia
Viqência do convênio: 01 /o7/2a\8 a30106/2oL9
2019

Encârgos

Salarial
130

Salário

1/3 de fêrias

Serviços de

R$

208.400 00

R$

1 700 O0

R$

18.000,00

R$

12 000

R$

30.800.00

R$

29 525,00

00

R$

1.700,00

R$

12.000,00

Beneficios
Sêrviços dê

R$

19.500,00

Materia dê

R$

28 500 00

R$

48.000,00

TOTAL

R$

300.425 0O

sãorosédoBioPreto, 25derânenode2018.

R$

R$

348.425,00
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Oficio E'17012018 - SliltAS
Depertairento de Gesrão de TrailslefiJrl]le .ie (e(

-:,

sos irúbiicos

S:ro Jo;é do Rio Prcto, 19 dejaneiro de 2018.

TTEFERÊNCIA:
Apostilamento do Termo de Colaboração

r-1"

16/20i7-

Seúor Presidenie.

:ci'Jrus a \ ossa \eúoria

a,nuêrcia pa-ra
apostilâr o Telno de Colaboração üo i 6/2017. celci,iaco eú 27 de dezembro Ce 2017, coin
a Organizêçâô da Sociedade Civii - íjSC que V.Ê.'. ;reside, tendo em vista a necessidade
de remaiejamento de rccurso serl aitcratã. Cc ,alor giobal e consequentemente adequação
dos cronogramas de desembolso e lia:ios de aplica?ão dos recursos hnanceiros, anexos do
Plano Ce Trabaiho, amparêdo o Decrt,ar ],À":icipal n.'i7.708/2017 e suas altereções,
especialmeüte na alínea "b" do inciso lI rio eí,- 4â. .^üfome segue:

'''',

Cláusulâ Quartâ do Termo

Item 1 - Do valor do recurso municipâl.
Do r.a1or estimado no TeÍno de Cciaboração corn recu6o municipal será suprimido o
valor <ie R$ 157.000.00 (Cento e cinqrienr;a e sete mi1 reais). passando esÍe de aié RS
833.300.00 (Oitocentos e triliia e três mil . trezeotos reâis) pâra até R$ 675.300.00
(Seiscentos e setenta e seis i'!il e ti.zertos reajs).
Item 3 - Dc vâloi: do recurso feíieiâl
Dc vaior estimado para o Ter:.no de Colal,cr:ção .om recuco feder-al será suprirnido o
valor de R$:18.000,00 (Quarente e oitc ll]ii r,jais.,, pâssandc esre de R$ 1.14.000,00 (Cento e
quarente e quatro mil ieais) pârâ lií96.'JoC.00 (Noverta e seis mi1Íeais).

O vaior suprimido do recurso m,:nicipai e lederaj será acrescentado em um no\c item
denominado, Item 4 - Recurso làtterai/r en, cIrarr: a: ão.
Ilem 4 - Do ralor do rccurso fedcrâl/relrogrâúâ\áo
O valor estimado para o Tenno de Colaboi.râa com recu$o federal/reprograúação será
R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mii reais).

SECRETARJA MUí:ICIPAL 3E !.SSISTÊNCIA SOCIAL
RuajoãoTeixeira,260-sari; a.uz CEP r5a14 180 Sãolosé do Rio pÍetô
Te

- Sp

de

+q.rí

efore{17) 32115510 semas@riôprÊto.jp.Êcv.b, www.iioprerc.sp.gov.br
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W
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Sendc

o que nos

apresenta para

Énovamos os protestos dê consideração e apreço.

Atenciôsâmente.

,-\/

L-<-

/./l-/-1

LUZIA ÂPARECIDA ÀLVES CANTOS CINTRA
CRESS n." 20.134
Gestora do Tcnno d? Colaboração

I\IARIA SIL
Secrctária

S FEITN-.-ÂNDES
de Assisrência Social

n"

16.5'7'1

Ilustríssimo Seúor

APARECIDO FERREIRÀ PACHECO
Prcsidente dâ Associação Renascer.

SEcRETARta MrJNrctpaL DE asstsTÊNcÁ soctAL
Ru. ioâo Tel\en ,260 -sama c.!. - cEp 15014 i.8o sãolôsédoFiopretô_§
Telefone (17) 3211 65!C - sêmas @ri. irÍeto.!!.gov. bÍ - ww.riopÍeto.§p.gov.bí

o

momento,

