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Declaráda de Ullidâdo Púbica Muniôipa Lêi5455 dê 11/02/94

Dedaádâ de Utilidadê Pública Estaduat Lei n.. 1 1 399 de 04/07/03
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São José do Rio Preto.

'13

de Novembro de 2018.

OfÍcio N" 120 /2018
Excelenlissimo Senhor
João Caros Femandês
Prefeito [,4unicipal de l!y'irasso]ândia

Referentêr Envio de plano de trabaiho ê documentos para parceria de Janeiro a Dezembro de 2019

Senhor Preíeito,

Â

ASSOCIAÇÃO RENASCER, inscrila no CNPJ/IVIF, sob n071.744.007/000í-6ô

e

O.U.P.

Municipal Lei no.5455,04, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, na Av. Amélia
Cury Gabriel, 4701, Jardim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido FeneiÍa
Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, poÍtadora da cédula de ldentidade no. 7.546.299-0 SSP/SP,
Íesidente e domiciliado nesta cidade de Stu Jose do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,
Cond. Dahmâ ll, vem exporo que seguel

A Associação

Renascer trata-se

de uma enlidade assistencial, sem Íins econômrcos,

que

desenvolve atividades de reabilit4ão e habilitaÉo clinica, educacional, social, capacilaçáo e tÍeinamento
para o trabalho.

AtualÍnente atende 300 (Írezenlas) c anças, adolescentes e adultos com deíciência intelectual
ou deÍciência intelectual associada à Ísicâ, originada de lesão cerebral ou nã0, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e região. Está devidamente rcgistÍada no Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme resolução no. 252, de 06 de DezembD de 2000, publicada no DiáÍio Ofcial
da Uniáo em 07/1212000, Seção I, Processo no 44006 .c0225812000-21.
Desta Íeita e, coÍrsideÉndo que a Associação Refascer é uma entidade sem fins lucrativos, o
presente é para solicitar a paÍcêria para o ano de 2019 dê Janeiro a Dezêmbro, no valor de Rg 470,00

(Quâtrocentos

e Setenta Reais) mensais per capita paía até 13 atendidos deste Municipio,

destinado às despesas das atividades educacionais dos atendidos e mais R91000,00 (um Ínit reais) de
materiais de consumo (pedagógicos e/ou materiais de limpeza e/ou gêneros alimenticios e/ou materiais
de escritório) em Junho/2019, totalizando um vaior global de R$74320 00 (Setenta e qlatm mil trezentos
e vinte reais), coníorme projelo em anexo.
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CNPJ: 71 .744.007000! 66

Na certeza do vosso pronto

protestos de estima e apreço e nos

colocamos a inteira disposição para

se Íizer necessário.

Respeitosamente,

5ão losê do Rio Preto/SP

llnidâde .Âv.ÁméliâcuryGabrie,4701-Jardlmsoraia-Te:17-3213.9595
Unidâdêl RuaSebasliana Cândio Pereirá, 30-lârdim Mãràca.ã-Te : 17 3216.9595
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DecláÍeda de Uiitidadê Púbticâ ÀIunicipat Lêi5455 de i 1/02/94
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DECLARAçÃO DE IMPEDIMENTO

€u, Aparecido Ferreira pâcheco, presidente da Assocraçào
Renascer, inscrita no CNpJ sob ne 71.744.AOj 1OOAL66, DECLARO pâra os devidos fins e

sob as penas da lei, qLre a orgânizaÇão e seus dirigentes não jncorrern em quaisquer

das vedações previstas no

art.39 da tei

Federal

n. 13019/2014 e no art.8" deste

Decreto.

ão losé do Rlo Preto, dia 13 de Noverrbro de 2018.
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D E C LA R A ç Ã O CAPACIDADE FíSICA

Eu,

Aparecido Ferreira pacheco, presidente da Associaçâo

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

sob as penas da lei, que as instalaçôes da instituição estâo adequadas e os materiais e

equipamêntos em boas condições, para a realização do ob.leto pactuado.
o José

do Rio Preto, dia 13 de Novembro de 2018.
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PLANO DÊ TRABALHO

/

PREFEITURA MUNICIPAT DE MIRASSOúNOIA

Associação Renas.er
I

1-

DADOS CADASTRAIS
Oados cadastrais da Entidade

Município/Estado:São José do

Proponênte:
CNPI: 71.744.007/0001-66

-

Rio Preto/SP

Endereçor Av. Amélia Cury Gabriel,4701

-

Jardim Soraia

-

São José do Rio Preto

-

SP

-

CEP

15075-220

Telefone:

77

e-mail: proietos(aassociacaorenascer.orE.br;

Fax:

3213.9595

N9 da Conta

CorÍente:151o24-x

Ns da Agência:0057-4

Código do Banco: Banco do Brasil - 001
Praça de Pagamento: São losé do Rio Preto

2.

Dados cadastrais do Dir
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco

e da Entidade

Data da Posse: 01/04/2017

Nâcionalidade: Brãsileiro

Estado Civil: Casado

Cargo/Função:Presidente

CPt:428.673.558 34

R6:7.546.299-0

órgão

Data da Expedição:

expedidor:

24/08/201,5

SSP/5P

Endereço:Ruâ Antonio de.,esus 350, Q 01, Cond.
15.061.7s1

Telefone
3213.9595

Residencial:(17)

Dahma

Telefone Celular: (17) 997757644

Sãojosé do Rio preto

-Sp

CEp

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

/,

5ão 16é dô Rio P.êro/sP
av. Âmélia aury Gôb.iet, 4 7o1 - lardim so.aia

unidadê r.
-Tet:17-3213.9595
Unidad€ ll-Ru.s?bastiana Câídio PÊrêira,30-tardim Maracanâ-Tel:17-3216.9595
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DeclaÉdâ de Uiilidadê Púbicâ MunicipalLei54S5 de I1102/94
OêdãÉda de Utilidade Públicâ E§adual Lei no. 1 1 .399 de 0ru07l03
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PROJETO

-

Descrição dâ realldade que será objeto da parceriâ, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e âs atividades ou proietos ê metas a serem âtingidas;
|

Associação Renascer atuâ desde 1993 na habilitação e reabilitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

A

esporte,

cultura

trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamentâl de 1" à 3" sérle, os programâs são aplicâdos
levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de
aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes carâcterísticas e
necessidades
a luno.
de
cada

Por possuírem os defacientes intelectuais

a

necessidade

de um

serviço

especiâlizado e diferenclado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conformidade

com a legislação vigentê, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguâgens,
aplicãdos por umâ equipe pedagógica, âdministrativa e multidisciplinar especializada.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os

que

sofrem de

deficiências

graves.

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

custeio da estrutura, materiais de consumo e avaliação multidisciplinar, conforme
encaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do
desenvolvimento neuropsicomotor e ihdicação de programa individual de

atendimento

ou

encaminhamento

para outra instituição

apropriada.

Desta forma, como atênderemos a até 13 municipes de lúirâssolândia, é
necessária a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio
são !o§é do Rio PÍêtÕ/sP
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destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de Tecursos humanos e/ou

custeio e/ou materiais de consumo e/ou ãvaliação de alunos por equipe
multidiscipli.ar, que estejam atrelado ao objeto.

ll

-

ldentificação do objeto ã ser executado;

1'à

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de
3" série de até 13 pessoas com deficiência intelêctual do rnunicipio de

Mirassolândia.

lll

-

A descrição de metas a serem atingidâs e de atividades ou projetos

a

serem executados;

Metas
- Possibilitar aos deficientes intelectuais âtendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentraçâo e atenção.

Meios de verificação/lndicador
Avaliação pedagógica
proposta
biraestral,
pedagógica anual, plano de

auias mensâ], lista

frequência dos

alu

de
n

os

rnen sa L

- Elaborar,

produzir e aplicar recursos educacionais

Fotos, plano de aula mensal.

especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

-

Desênvolver anualmente 01 atividade culturâ1,
esportiva, social e de saúde preventiva para as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhor
qualidade de vida dos familiâres, em sua maioria em
situaçâo de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior participação das
famílias e comunidade na vida do aluno.

!í

sãorosÉ

d.

Fotos, relatório do evento.

Rio PrÉr./sP
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lV

-

â previsão, se for o caso, de rêceitas e de despesas a serem realiradas

na

execução das atividades ou dos proietos abrangidos pela parceria;

Verificar plano de aplicação.

V

-

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

metas a eles atreladas;

A

metodologia em nosso sistema

de ensino

assegurará

ao

deficiente

lntelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizaçõês específicas,

para

atender às suas necessidades.
- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avallar as necêssidades individuais, de adaptar o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, dê indivldualizar 05 processos
pedagógicos paía atendeí â um maior número de aptidões.

Sempre os progrâmas de estudos devem atender às necessidades individuais dâs
crianças e não o contrário.
Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a i8ualdade de
oportunidades e a valorização da daversidade no processo êducativo.
O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos
aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
diferenças Íavorecem as relaçôes interpessoais, o respeito e a valorizâção da criança.

No currículo do ensino espêcial e fundamental, periodo matutino ou
verpertino, são oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.

sào rôsé do Rô PGro/sP
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u

Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da
base comum nacional:

.
.
.
.

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

A referência teórica e de embasamento do trãbalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no Currículo
Funcional Natural (CFN), para pessoas com nêcessidâdês educacionais especiais e nos
Parâmetros CurÍiculares Nacional {PCNs).

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

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

habilidades complêxas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ênsino que valorize

ensino aprendizagem

de

ãs suâs potencialidades, hâbilidades 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 formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao sêu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os âspectos qualitativos que indiquem as
intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar êstratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

são ro+ do Rio Prêto/sP
unidade r.av, amé la cury 6âbriel,4701-lsrdim soràia -Têl: 17 -3213 9s9s
Unidad€ ll- Ruô Sêbaí ane Cánd o PÊÍenã,30-iârdim Marâ.ânã -Íel:17 - 3216.9595
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vl - a definição dos parâmetros a serem utllizâdos para a aÍerição do cumprimento
dâs metas;

Nâ área pedagógica: Avaliàção pedagógica bimestral, proposta pedagogica
anuâ1, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alunos mensal.

Vll

-

os elemêntos que demonst.em a compatibilidade dos custos com os preços
prâticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração dêsses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços de associaçôes proÍissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes de informação disponíveis ao público;
O valor de per capita de cada aluno é de RS470,00 (quatrocentos e setenta
reais) mensal, valor praticado com todas as outras parcerias de cidades da região,
como Guapiaçu, Neves Paulista, Nova Aliança e Uchoa, que comporta o atendimento
educacional em sala de aüla de até 15 alunos,02 refeições por aluno (lânche e

almoço). materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e demais
custeio da estrutura fÍsicâ.

Vlll- Valortlobal para a exêcução do objetoi
Até R574320,00 (Setenta e quatro mil trezentos e vinte reâis) anual.
Valor per capita de R5470,00 por aluno x até 13 atendidos/mensal.

Mâis RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo {peda8ógicos e/oú
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em
Junho/2019.

5ãorosédoRopreto/sp
unidade r- av. améltâ cury Gabriêt,4701-lardim 50râiâ-Tet:17 - l2t3 9595
Unidade ll-Ruê SÊbastia.a Cândio PêreÍâ,30-rârdim MêÍacanã-Íet:17-3216.9595

Eháil: oroiet6@assciacaorenatcer.on.bÍ Site:ww.associ.caorcnasceÍ.oíg.br
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DedâEdâ de Uiildade Pública Mu nicipãl Lei 5455 de 1l102/94
DêcLaradê de utilidadê PúbLica EsradualLeino. 11.399 de 04/07103
Recoihecidâ Uulidadê Pública Fêdêrâl Decrelo Publicêdo no DOU 17 l1\l97
Cêrlilicado de Eitidade de Fins Filãnlrópi@ - Resolução n'. 252 de 06/12100
CNPJ: 7l .744.007/000I -66

lx

-

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

laneiro/19
Valor

Valor
Total
geral

x

-

De

Março/19

Abril/19

Rs6110,00

Fevereiro/19
R56110,00

RS611o,oo

R$6110,00

iol19
RS6uo,oo

iulho/19

Agosto/19

Setembro/

Outubro/1

Novembro

R$6110,00

R5611o,oo

19

I

RS611o,oo

RS611o,oo

M

a

Ju n

ho/19

RS711o,oo

Dezembro/1

119

I

R$6110,00

RS611o,oo

Rs74320,00

a previsão de duração da execução dá paÍceriâ;

laneiro a Dezembro de 2019.

5ão rosé Co Rlo Pretô/5P

UnidadeL Av Âmé àcu.yGabriê,4701
LrndadÊ

rardimsoÉâ

1. 17

121r9595
3216959s
a.aorena5.er ors br

l-RuaS€bãíànrcándo?e.eÍi,30 J.rdÍ Mrr..an5 r.l: 17

Emall: pÍ,jetos@allgciacaorenaser

orp.br Sie wúrw a*0.

