
PREFEITURA DE

RIO PRETO

7" ÀposTILAN{ENTO AO TERMO DE COLABOR{ÇÃO N' 16/2017.

O Município de São José do Rio Prelo, CNPJMF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

Secretada Municipal da Assistência Social, situâda Íla Rua João Teixeir4 260 - Saota Cruz,

. domvante denominada SECR.ETARIA, representada neste ato por sua tihrlar, Mariâ Silvi.

Lima Bastos Fernandes, poÉôdora da cédula de identidade RG 9.708.9874 SSP/SP, e

inscdta no CPF.MF sob o n' 070.406.668-80, autorizada pelo Prefeito do Municipio nos

termos do Decrcto no 17.703 de 03 de fevereiro de 2017 e em razão da competência de

delegação atribuida pelo Decreto Municipal n." 17.708/2017 e alteraçôes, embasado na Lei

Federal n." 13.019/14, alterada pela Lei Federal n" 13.204/15, tendo em vista a inexistêttçia de

alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Geíora,

RESOLVE aposülar o Plano de Trabalho anexo do Termo de Colaboração n" 16/201'1,

celebredo eln 27 de dezembÍo de 2017, com a Organização da Sociedade Civil - OSC

denominado Associrção ReÍâscer, pâIa remaaejanento de valores do provisionamento de

1/3 de férias para os meses de fevereiro, março e abril de 2019; transferência do valor de

R$410,00 de Pessoal e Encargos para Serviços de Terceiros/kaospode nos meses de abril,

maio e junho/2019 e remanejamento de valores da rescisão para o mês de março/2019, no

Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação, item 6.5 anexos do Plano de Trabalho

vinculados a este Termo, pam que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações.

São José do fuo Preto, 31 dejaneiro de 2019.

I
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MARIA SILYIA LIMÂ BASTOS FERNANDES
cRE§sr 16.s7?

Secrelíria Municipal da Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAI" DE ASSISTÊNCIA SOCIAI-
Rua loãoÍeixeka,260-Santa Cruz - CEP 15014-180 São José do Rio Preto 5p
Íêlêfone (17 ) 3211 6510 ' 5ema§@ íopreto.sp.gov.br - www. riôprêto.s p.gov-br
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DeciaÉdà de urilidâd€ Públicã MunicipalL€i5,t55 de 11/0294
Dec]êradâ de urilidade Pnblicâ Esredual Lei no. 11.399 dê 04/07/03

Reconhecida ulilidadê Pública Fêdarál oêceto Públi.ado no oou 17ÍÜ97
cen Íc.do de Enlúâde de Fins ÊilanlÍóplco ' Resol!ção no 252 de o6t t2loa

CNPJ; 71.744.007/0001-66

av Améliê cury Gáb.iel, 4701 - Jâdrn Soíaia - São JôEê do Rio
Fôner (17) 3213 9595 - !vsv.âssociãcâoíênascêr.org.br

São José do Rio Preto, dia 24 de JaneiÍo de 2019'

Oficio n' '12l2019 - Depadamento de Projetos

À
Excelentissima Senhora
[íaria Silvia Limâ Bastos FeÍnandes
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: Apostilamento do termo de colaboração no 16 / 2017

Prezada Senhora,

A Associagão Renascer inscrita no CNPJ sob no

71.744.0071O0O1-66 por seu dirigente Aparecido Ferreira Pacheco, vem
solicitaÍ o apostilamênto do Termo de Colaboração no 16/2017. referente a:

- Férias dos meses de Fevereiro, Março e Abril / 2019:
- Rescisão contratual da terapeuta ocupacional - Ana Carollna

Pereira;
- Retirada do valor de R$410,00 de Recursos Humanos ê inclusáo

no Serviço de Íerceiros / Transporte para âumento do número de alendidos no
iransporte, totalizando í I pessoas.

Segue em anexo plano de trabalho, cronogramas de desembolso e

planos de aplicação dos recursos flnanceiros.

Respeitosamen

Aparecido Fêrreira PÉ

Presidente Associação Renascer

,,"",sis$"$"ffi.},*T



MODÊLO OE PtÁNO DE TRABAIHO

PLANO DE TRABATHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com DeÍiciência

e suas Famílias em Centro Dia
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Dêclâíâda dê Ulilidadê Púàlicá Municipal Lei5455dê 11O294
D€clareda dê Widadê Pübrica Estaduâr Lêi nô. 1 r .399 de @U07l03

Rêconhêcidà UtÍkládê Públicá F€dsÍalDeuêIo Puôlicado no OOU 1710/9?
Cerrificádo de Entidâd. dê Fins Filânúúpico - Resolução no. 2ô2 da 06h2nO

CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

.. .Uld3de_ - A-v AmêtÉ CLry cabriet. 47or _ Jâro m Soràia _ Sào Josó do Rlo p,eto/Sp
uroa6ê I - Rua s€bástiánã câ^d,o pêena 30 _ Jâróh MaÉ€nà _ sáo Jo3ê do Rio pÉto/sp

Fonê: (17) 3213 s59s vlw aBsociaooÍ€nas@r.ors.br - 4
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' ""'oêcbrada de Utildad. Públic. EsladÚel tâi n' t 1 '399 dê 0407/0ô

Rêconho.ida ttilii.d. PÚblic€ F€d€Él DecÍsto Publicado ío Dou 17x0l97

Ceniícaóo d€ Enlldads d€ Fin! Fil.nÚópico - R6solução no - 252 dé oÊt12t0o

CNPJ: 71.7114'007/000166

DADOS CADASÍRAIS

oRGANIZAçÃO PROPONENTE: Associação Renescer

CNPI: 71.744.007/0001-66

ENDERÊÇO:Unidadel - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701- Jardim Soraia - São José do Rio PÍeto

CEP 15075-220

concessão de espaço: Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 - Jardim

Mãrâcanã - são .losé do Rio Preto /5P - cEP - 15092'220

clDAõE: são José do Rio Preto I u.p., sp cEP:citado acima

TELÊFONE:17 3213.9595

E-MAIL: pÍojetos@associacâorenascer.org.br

REPRESENTANTE LÉGAL:

Nome: Apaíecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente
CPF:428.873.558-34

RG:7.546.299-o 5sP/sP

Telefonê para contâto: 17 3213.9595
CÊL: 17 99175.7644
Emailiadministrador@associacaorenascer.ors.br; aparecidopacheco@gmail.com

Nome: Anâ Paula Dadário
CPtt227 54713832
RG:30.213.133-0

Número do Registro Profissional:CREss 40.155

Telefone para contato: 17 3213.9595

CEL: 17 991752790

Email: pauladadârio@gmâil.com

N9 DE INSCR{ÇÃO NO CMAS: 06

Íipo de lnscrição Entidade (x) Serviço ( )

Vigência: De 03 de Maio de 2018 a 01de Maio de 2019.

Unidâde I Av. Amélia Clrv Gabriel, 4701 - JáÍdim Soíaiâ - SâoJosé do Rio PÍêto/SP
Unidâde ll - Rúe Sebâs ana Cândio Perei6. 30 - Ja.dim Marácanã - São Jose do Rio P€to/SP

Fore: (17) 3213.S595 - ww àssooâeoren.se..oÍg.br _il
t
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OâclaÍeda dê Utilidads Pública Municipal Lei 5455 de 1 1/02/94

Dedo6ds dê Utilidâdâ Públila E§tadual Lei no. 1 1 .399 de 0407/03
Rsconhêcidá Utilidádê Públicã FêdelalDêcláo Publlcado no OOA 17t10t97

C6niíedo ds Entidâd€ de Fins Fihntrópico - R.§olúÉo n". 252 dê 06/12/00
CNPJ:717,u 007/0001 66

Ne de registro no CMDCA: 06

Vigência:12104/2018 a 71/0412020.

TIPO DE SERVIçO:Serviço de Proteção Social Especiãl para Pessoas com Deficiênciâ

ê sues Femíiiâs em Centro Diâ

PÍoteção Social: Proteção Social Éspecial de Média Complexidade

PÚBLICO ALVO: Jovens e âdultos com deÍiciência intêlectual e múltiplas deÍiciências, seus cuidadores e

familiares com vivênciâ de violação de direitos que comprometam 5uâ autonomia, residentes no

município de 5ão.losé do Rio Preto priorizândo os beneficiários do Beneficio de Prestação Continuadâ

(BPc) e os incluídos no Cadastro Único de Píogramas Sociais {câdÚnico).

Periodo de Êxecução
lnicio: 01/01/2018

das Atividades Previstas

Términor 30/06/2019

Diãs e Horários de Execução do Serviço: Unidade I - Segunda à sexta - das 8h às 17h

Unidade ll - 8h às 1lh e das 13h30 às 16h30

Território: Abrangência territoriâl do município de São José do Rio Preto

CRAS de Referênciâ: Vilâ Toninho

1- rusÍtFtcaTtva

Considerândo a conjuntura familiar atual de um deflciênte que possul distihtas constltulçôes,
ãrranjos e dinâmicâs, inclusive fenômenos sociais contemporâneos como a progressivâ redução do

númêro de filhos por famÍlia, o envelhecimênto populacional, o ingresso das mulheres no mundo do

trabalho, dentre outros, todos estes fatores íepercutirem sobre a capacidâde de ofena de cuidâdos
pelas Íamílias, que afetem tanto â pessoê cuidada, como o cuidador (muitas veles um membro dir
própriâ família) e sua Íamília .omo um todo.

E diante de todo este quadro foi implãntêdo em 2010 o SeNiço de Protêção Soaial Especiâl para

Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dla na Associação Renascer, quê visa a atender
jovens e adultos, com deticiência em situação de dependência, que necessitam de apoio na íeâlização
de várias atividades básicâs da vida diáÍia, váÍias vezes durante o dia, inclusive prestado por outra
pessoâ cuidadoÍa, paIa manter suê autonomiâ pessoâ|.

Coísiderando que âlguma5 situações vivenciadas pelas pessoas com deficiência ê suas famílias
aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tânto da pessoa com deÍiciência quanto dos
cuidadores familiares, o Sêrviço de Centro Dia surgiu parâ ofeatar atendimento em situâções de
deoendénciâ assoc;àdâs â:

Convavênciâ com a situação de pobreza; y
Unidâde l-Av. Amétiâ Cury câbriet, 4701 - Járdim Soraia - SãoJosé do Rio prero/Sp

Unidâde ll - Rua Sebasliãnâ Cándio Pêrênâ,30 - Já.dim Maraená-SáoJosé do Rio Petc'/SP
Fone: (17) 321 3.9595' ww.âssocleceo@íâsc€r.org.br



DecraÍâd. (h UÜlidadê Públic5 Mu.icipâl Lêií55 dê 11/0294

De.lálada de utilidade PÚblica Eslsdu.l LÔi n". 1 1 .399 de 04/07/03

Rêcônhãcidâ Ulilidâde Públlca Fed3Íal DecÍelo Publi@do no oou t7tlo,gT

cedifiedo dê Entidade do Fi6 Filanrópi@ - R6sluçào no. 252 dê o6llzoo
CNPJ: 71.744 007/000166

Desassistência dâ pessoa com deficiência pelos sêrviços essenciais;

Nâo pârticipeção da pessoa com deflciência em atividades e serviços no território;
lsolamento social das pessoâs cuidâdas e dos cuidadores/Íamiliarês;
situações dê abândono, negligência e/ou mâus tratos, violência física e ou psicológica;

Ausência de culdadores familiaÍes ou a precariedade dos cuidãdos familiares em virtude do

envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou lesponsáveis;

Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidedos de longa permanência;

Alto custo da ofêrta Íâmiliar de cuidados;

Impedimento de acêsso à lnclusão produtiva dos cuidadores fãmiliares em virtude da necessidade dê

oÍertar culdados na famÍliâ.
Oesta formâ, o Serviço de CENTRO-DIA foi implantado na Associâção Renascer como umâ

unidade especializada de proteção social, de âtendimento durante o dia, que presta um conjunto
variado de atividadês:

de convivência grupal, sociale coínunitáriâ.
cuidedos pessoãis;

fortalecimento de vín€ulos e ãmpliação das relaçôes sociãis;

apoio e oÍientâção aos cuidadores fâmiliâres;
acesso â outros serviços no te.ritório e à tecnologias assistivas de autonomia e convivên.lâ.

Todas estas ãtividâdes são realizôdas de forma individual, em trupo e comunitárla píestadas

pelâ equipe técnica e moôitorês pârâ o deficiente, cuidadores, familiaÍes e comunidade.

O Centro-dia oÍercce lme etenção integral à pessoa com dellciência em situação de

dependência durante o dla e, ão mesmo tempo, servê de apoio às famílias e aos cuidadores familiares
na dimiôuição do estresse decorrente dos cuidados prolongado§ na família. Nestê contexto,
contribuempôra o fortâlecimento de vínculos e do papel protetivo da famÍliâ; parâ o Íavorecimento dâ

autonomia dos cuidadores Íamiliares nâ conciliaçâo dos papeis sociais de cuidados, desênvoivimento de
projetos pessoais, estudos, trâbalho e convivência com os demais inte8rantes dâ Íamília; além de

prestar orientâção sobre a importáncia dos autocuidados dos cuidadores.

O centro-dla se configura, portanto, em uÍna alternãtiva coletivâ de cuidâdos pessoâis formais e
pública, complementar aos cuidãdos ofertados pelâs fãmÍlias.

alem do trabalho interno, os usuários são encaminhados conforme ã necessidade para outros
serviços na rede públice, sêja para o etendjmento em saúde básica, espêcializàda, medicamentos,
escolâ, benefícios assistenciais e demais demandas que possam apresentâr.

{

Unidãd€ I - Av. Amélia Çury Gelriol, 4701 - Jaídim SoÍâiâ - Sào Jo§ê do Rio Prêio/SP
Unid.rte ll - Ru. Seô.íiâna Cándio Pê.êiÉ, 30 - Jârdim Mârao.ná - sào José do Rio PÉro/SP

Fon6: í7) 32í3.9595 - ww.Es8@iáGorenascar.org.br
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D€clârada da L{ilidadê Públi€ Municipal L.i 5455 dê 11/02/94

oecLBdâ de utilrdãdê Públi.! Ésl.du6l Lêi no. , 1 .399 de 04/0703
Rêdnhêcide Uti,id.dê Públicâ F€dê.alDecÉto Publhldo nô DOU 17110/97

cêrlifiédô dê Enddadê de Fins FiLnt óoi@ - R*olüéo n". 252 ôê 0ôhz0ú
CNPJ: 71.7,r4.007/0001€6

2 - META

Atender até 82 pêssoas com deficiência intelectuâle múltiplas deficiências.

Obi€tivo Geral:

OfeÍecer atendimento especializado de proteção social especial de média complexidade para pessoâs

com deficlência, aom vistâs a pÍomover a autonomie, e lnclusão social e a melhoria da qualidedê de

vida, reduzindo a sobrecârga da famllia/cuidãdor na tarefâ de cuidar, contribuindo com a prevenção dê

institucionâlizaçâo e segre8ação.

obiêtlvoi esp€cíÍicos:
- PromoveÍ a autonomia ê a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, seus cuidadorês

ê suâs famílies;

oesenvolver açôes especiâlizadâs para â superâção dâs situações violadoÉs de direitos que

contribuem para â inteôsificâção da dependência;
- Prevenir o abrigamento e e segregação dos usuários do SeNiço, assegurândo o direito a convivénciâ

familiar e comunitáÍia;
- Promover acessos ô tEnefícios, pÍogramas de transferência dê renda e outros sêrviços sócio

assistenciàis, dâs demais polÍticâs públicas setoriâis e do Sistêma de Garantia de Direitos;
- PromoveÍ ãpoio às famÍlias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecârga de trãbalho e utilizândo

meios de comunlcer e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente culdâdos de

manutenção;

- Prevenir situaçôes de sobrecargâ e desgaste dê vínculos proveniêntes da rêlaÉo de prestaÉo/
demãnda de cuidados permânentes/píolongados;

Trabâlho Social Essenciâl

Acolhida; escuta; informação, comunicãção e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas

públicas setorials; aniculação dâ rede de serviços sócio assistenciais; articulação interinstitucional com o
Sistema de 6arantia de Direitos; atividades de convÍvio e de ortanização da vidâ cotidiana; orientaÉo e
enceminhamento parâ a .ede de serviços locais; referência e contra referência; construção de plâno
individuâl ê/ou familiâr de atendimento; orientâção sócio femiliâr; estudo sociâl; diagnóstico
socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimênto do convívio familiar, grupâl e social; acesso à

documentação pessoalj apoio à família na sua função protetivâ; mobilização de fâmília extensa ou
ampliada; mobilização e fortãlecimento do convívio e de redes sociais de âpoio; ínobilização para o
exercício da cidâdânià; elaborâção de relatórios e/ou prontuários. 

I

Unldede r-Av. Amétiâ Cury GabrieL,4701 -Jardjm SoÉia - Sáo Jôsé do Rio pr€to/Sp
Unidede ll - Rue Sêbâ§tiânâ Cà.dio pêrêna, 30 - Jârdim Meraenã - Sáo.losé dô Rio pêro/Sp

Fonê: (17) 3213.9595 - $ ríw.iÊsoctacâore.escsÍ.org.br
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DecLíad. dê t lilidaóê Pública Munic9al L.l í55 óê 1 l /0294
ooda.ãde dê Utilüâd. PÚôlk5 E§tadual Lêin0. I I 399 d6 04/07/03

Rsconhêcüs Ulilidadá Públlcâ Federal Deseto Publicâdo no oOU 17110/97

cêítlffcâdo dê Enlidade de Fins Filánkópico - RssoluÉo no- 252 de 6l1aoo
CNPJ: 71.744.007/0001_6€

3 - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento dâs metas a eles

atreladas)
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D.*riÍlo dr hêt./êt.p.
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!

Planêjamê^to e o13ãnizàção das atividades. 07l0rl2a7a 30/06IZAI9
cônítuçao e Mliaçao do Pl.no rídMd@laÉdo dê
ar6dln6nta ,l eh @lunto coô êqulpe técni@,

usuáío ê Íarílla/cúid.dor.

01,lo!2ota 4/06/2Ot9

cô.ítuç!É d. m.todohgi./!Édê âpllód. n eda
àrivid.de coô a fin.lidade de $tabê!êcêr metôs ê

ohieilvos â serem âlcâ^Çados-

o1la7/zola 30/06/2019

Rêuírôs p.ã dls.u$ão de e5ôs q@ dem.dam
.mpenh.m.nto m.is sütemáti.o

ot/01/2o1a 10/A6/7079

Prorruános: .benu6 e alamênlãgão 01/01/2018 30/06/2019

o7lo1,lzola 30106/2A!9

Rêu.ião cer. avallrção do sepiço qu.ntó a 5!.
quâlldàdêe álcâôcê dG objetlvo5 prcpostos.

60 0ro1l2018 30/06/2079
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Re.ll2àr ã61àime.to, âtendlmenlo, vlsli. domiclliar,
ê.c.minhãôento e acohpanhanênto dos (suáriosde
mãneirá coo.dênad. com ã Edê só.i@!slst4ci.l

01/01/2018 30/06/2019

Ánállse lndlviduâliz.dã pãrâ ideôtitl.ãção dÊ pessoas

cofi deÍiclêncla com possibilidâde de .cêeso a

0u01/2018 30106hO79

07l01l2O7a 3O106/2019

0í01/2018 30/06/20\9

o1/01/2018 3A/06/2079

01/01/2018

6l ollavzola 30/06/2019

07/o1/2O7A 1a/06/2079

63 o1/o1]2078 30/06l2at9

olicinasde ativldadês motoras 0í01/2018 30/06/2019

Olicin. de pâde a ê coBel.tas 0tl07l7o7a 1O/06/2A19

ofeítô de ôÉês dê lpôio .a .êâriãÉo de atividades
básicôr dà vida diáriâ, pár. dêrenvolvihenlo dã

375 0u01/2018 3a/a6l?079

Unidâde l-Av Amélia Cury Gabriel,4701 -Jeidim Sôraia -São José do Rio píero/Sp
Unidâde ll- Rua Sebastiana Câidio Pêrena 30 - Je.dim Ma.acaía - Sáo José do Rio Prêto/SP

Fonei (17) 3213.9595 - ww.ass@ieeo.enâsceÍ oe bÍ
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DeclaBda dê Ulilidâda Pública Municip.l 1.i 5455 de 11102€4

oê.ta,adâ ds uiilidade Públicá Esladual tei no. I L399 dê 04/07/03
Râ..nhê.idâ txilidáriê PÚbli'â Feder6l Dedelo Public5do no DoU 17110/97

Cêriilcâdo d€ Entidadê dô Fiís Filântópico - Resoluçlo iõ. 2a2 da 06.l1?J0O

CNP.I: 71 .744.007/0001 _66

.úto.oni. . indê!..dên.j.,ãn Mtêxto de dt.o

.ôlôniâ .!ê lÁÍias com oienas dê àtividadês

diiêrênciâdas no periodo de Íériã!.

0l 0\o712078 30/06/2019

à

Reohião (m ãt f.mílôt envolv€.d@.s no

plahejàmênto das açô.e ê ditcussõês dê remãs

rêlevântês à p6soâ3 côô dêfl.iên.ia, seu3 cúidadores

/lamíli*. Âpr4êntaÉo dã5 .tividad§ d6ênvolvrdãs

07107/2018 10106/2019

Grupô r,€ Fâóílir, ,eiqivo G ôperàtilocôm obj.tivo

fortôlê@r a convivência ê o!vlnculos lâmillares,

polênclâlizàndo a fàmíiâ e à .omunid.de no proce§sÔ

do píorêção §ocla], po.hêio dêSrupordêconvivên.iâ

01/01/2018 3010612079

Reàliêção de llsit ! domiclllãre9, @mo êtrltéglà de

ar.ollmaÇlo do s..vlço com r familia ou pessàt

próximãs . pê$oa com .hfiriência, 6m obidivo d.
ó.lho.iâ na cohúnicàÉo êntre o sêNiço . e

í.míli.,mêlhô.la dôs rê|.çõ€iíâmlliares.

01/07l2a1a lOlO6/2O!9

e

ê
ã

Attvidad€s no teíitório, vlr.ndo des ênvolve r .çõês qu€
propiciem a p.ni.lpaç,o dàs pês3oá5 ch detrciên.i.

^.s 
vidà cmoniáth e do terltório, coho: visitâs ô
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Dimensão Teórico/Metodológiao do trabalho soaial

O Centro Dia funciona de segunda à sexta-feirê, das 8hO0 às 17h00, com hoário de almoço 11h

às 12h, e ãpós, horáÍio de descânso dos usuários das 12h às 13h30, âtendendo os usuários em meio

peííodo ou integral, conforme a necessidade individual de cada, a definição do horário do atendimento

seíá pactuâda com ô Íamília/cuidador no momento de construção do Plano de Atendimento lndividual

ou Femiliar {PlA/PAF).

A foríha de acesso eo serviço para a solicitação da va8â parâ inclusão no Serviço será:

Demandê espontânea de membros da Íãmília e/ou da comunidade;

Buscâ âtlva;

Por encaminhamênto dos demais serviços sócios assistenciâis e das demais políticas públicâs

setoriais;

Por encaminhamento dos demais ór8ãosdo Sistema de Garantiâ dê Direitos.

A lnclusão no serviço de Proteção Social Especial pãra Pessoas com oeficiências e suas Familias

em centro - Die, de dará e partir da ávaliação técnica e discussão em um colegiado foÍmado por

técnicos do CREAS e téanicos das Entidades que executam o Sêíviço, pâra atendimento ou não da

solicitação de vagã,

lnicialmente os usuáÍios do centro Dia serão acolhidos através da escutâ ativa e quaiificadadas

suâs demandãs, tendo em vista a elaboração coniunta do Plâno de Atendimento Individuâlou Familiar

(PIA/PAF). As atividades cotidianas serão realizadas poí uma equipe multiprofissionâl e multidisciplinâr,

corn a aplicação de ínetodolotias diferentes de e5cutâ e expreséo das relâçôes. A5 âções previstas

serão realizâdas não apenas no espaço físico da Entidade, mas envolvendo o domicílio, o bairro, a

comunidade, clubes, cinema, praças, entre outros espaços, objetivando garantir a:

Convivência familiar, Srupal e comunitária, fortalêcimento dê vínculos e cuidados pessoâis;

Ampliação das relaçôes sociais para evitar o isolamento social;
ldêntificação de tecnolo8ias assistivas para melhora da eutonomiâ do ãtendido e convivência no Centro-
dia, no domicÍllo e na comunidâde;
lnclusão em outros serviços no território (educação, consultas, reabilitação, odontolo8ia atividâdes
culturais, de esporte e lazer), acesso à benefícios (gPC, Bolsa família) e benefÍcios eveotuais;
Orientação e apoio aos cuidadoÍes fâmiliares;
Produção de conhecimentos de referênciâ para o SUAs.

Na elaboração do PIA/PAF seíão considêíadas âs dêmandâs aprêsêntadas pelos usuários e suâs
fômíliari as situâções de dêpendência, vulnerabilidôde e risco por violação de direitos apresêntadasj ãs
carâcterísticâs dos usuários como: idade, sexo, categoriâ de deficiência, âs questõês de sâúde associadas
e as nêcessidãdes de âpoio de terceiros para etividedes essenciais básicas; as hâbilidades, o perfil do
cuidôdor fàmiliâr, como: idâdê, habilidades, capacidades e restrições pâra prestar cuidados e ser
cuidâdo; o perfil dos servlços frequêntãdos no território pelo usuário e sua famíliâ e o €onhecimento do
território e suãs potencialidades pâra contribuição nâ ofêrta de serviço em Centro Dia de Referênciê.

unrdede r - Av Amélie cury Gâbet..7or - Jãdm so6,a - sÀo Jos dô Rio pct.,/sp d
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os serviços oÍertârão cuidados as pessoas com deÍiciência tendo em vista duas dimensões: cuidado§

básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e particlpação.

Os cuidadoi básicos ofertados aos usuários inseridos no Cêntrc_Die compreendem:
/ acompânhamento e assêssoÍamento em todas as atividades do serviço;
/ Apoio na administração de medicâmentos indicados por via oíal e de uso externo, prescritos por

profi§sionais;
r' Apoio a ingêstão assistida de âlimentos;
/ Apoio na realileção de higlene e cuidados pêssoâis;
y' Realllação de açôes preventlvas de ácidentes;
/ Realizâção de âtividâdes recreatives e estímulo de indePendência nas ãtividâdes de vida diária
(AVDs) de acordo com as possibilidades;
r' Colaboração nâs práticâs indicadas por profissionâis (médicos, fonoaudiólogo, fisioterapiâ,

terapeutas ocupacionais, dentrê outros);
r' Difusão de ações de promoção de saúde e inclusão soclâl;
r' Acompanhamento hos deslocamentos e locomôçâo do seu cotldiano do Centro'Dia e nas

atividades externas do Sêrviço;
r' orientaÉo e êpoio aos cuidadorês Íamiliares.

Os Guidados instrumentâisde autonomiâ, convivênciâ e participâção social ofêrtados aos usuários

inseridos no Centro-Diâ compreendei
r' Promoção de convívio e de organização da vida cotidiâna;
y' Desenvolvimento do convÍvio farniliâr, grupale social;
/ acesso à infoÍmâção, comunicação e deÍesa de direitos;
r' Orientação e encâminhamento pêra outros serviços da rede no territórioj
r' Orientâção sócio fâmiliar;
r' Apoio ê orientaÉo à famÍlia na sua função protêtiva;
r' Apoio e orientação aos cuidadores e familiares para a autonomiâ no cotidiano do domicÍlio e nã

comunidade;
r' Apoio nã identificação de tecnologias assistivas para melhora da âutonomia no serviço, no
domicílio e na comunidâde;
r' Estímulo de independência para atividades de vida prática, que ênvolvem contàto social,
circulação em ambientes externos, entíe outros;
r' Mobilizâção de família etensa ou ãmpliâdâ;
/ MobilizaÉo ê fortalêcimento do convívio e de redes soclais de apoio;
r' Mobilizâção para o exercÍcio da cidâdâniâ e participação âssociativa;y' AceSso â documentos pessoâis;
r' Orientação sobre âcesso a BenefÍcios Eventuâis, ao BPC, ao Cadastro Único de Progíamas
Soclâis;
/ Apoio e orientação nas situações de negligência, abandono, mãus-tretos;y' Apoio ao associativismo e participação sociãl.

O SeÍviço teíá como atividade principal a reâlização de $upos de convlvêmlô que deverão ser
dinâmicos, buscando êstimular a construção dê eutonomiâ no grupo, no Servlço, no doúicíllo, nã
comunldade ê na sociedâde em gerã|. O conceito de autonomia âdotado é o mêsmo estabelecido no
Cãderno de Orientâções Técnicâs pãrã o Centro-Diâ - MDs), quâl seja:l...lcondição de dominio no

unidade l-Av Amélia cury Gabr.et,4701 - Jardim soíâiã - sâo José do Rio p€to/sp
Unidedê ll- Rua Sebastiana Càndio Perei.a,30 -Jârdim Mã6caná - Sáo José do Rto pêto/Sp
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ambiente fÍsico e social, preservando ao máximo a privâcidade e a dignidade da pessoa com deÍiciência,

tendo como uma das expressões mêiores de sucesso do Servaço a autonomia de convivência dã dupla

pessoa cuidada e cuidador familiar. Compreende_se como cuidador Íamiliaí tânto a pêssoa da família

que cuida como a contratada pela família para estâ finalidade.
Além disso o Centro Diâ reâlizará uma atuâção em aniculação com a Íede, envolvendo: os

serviços sócio essistenciais de Proteção social Básicâ ê Proteção Social Êspecial de Médiâ e Alta

Complexidade; os Serviços de Políticas Públices setoriais, em espêciâl da Saúde; o Coôselho de Direito

da Pessoa com Deficiêncie; os Serviços, Progíamas e Projetos Eovernâmentais, nâo Sovernamentais e

comunitários.
Periodicamente o Centro Dia rêalizará umã âvaliação dos Íesultados alcançados pelo serviço

através da deÍinição de instrumentos que permitam a identificação do alaance dos objetivos do Serviço

com os usuários, a partir de indicadores que serão estabelecidos no atendlmento lnicial, essês

indicadores constituirão a "linhà de base do atendimento" que será construídâ a partir das informêções

do Plano de Atendimento lndividual ou Familiar. A avãliação dos resultados poderá observar âspectos,

tais coúo;
/ O aumento da autonomia do usuário para supêrãção das barreiras;
r' A êmplieção do acêsso à informâção;
r' A diminuição do isolamento social;
r' O apoio à convivência familiâr e comunitáriâ com qualidade;
r' A diminuição das situaçõ€s de negli8ência, mau§ tratos, abandono;
y' O acesso ã outros serviços no território;
/ A prevenção dâ institricionelização;
r' O apoio aos cuidadores familiares; diminuição do stíess; â!rhento do âutoculdado e da autonomia;
r' A diminuição dos custos da famíliâ com os cuidados;
/ o apoio à inclusão produtiva da famíliâ;
r' O fortalêcimento do papelprotetivo da família.

Os indivÍduos atendidos seÍão divididos em gíupos de modo que o trábelho se torne mais

efetivo. O critéÍio da divisão será rêspeitâr carecterísticas de câdâ um, de modo a proporcionar melhor
funcionamento individual e grupal, Haverá momentos de interação entre os grupos, assim como destes

com a comunidâde.
Oentre o seÍviço oferecido está tâmbém â Colôniâ de Férias, que aconteae semestraimente, em

janeiro e juLho dê cadâ ano, dâs 8h00 às 17h00, durante 15 dias. Cada usuárlo participã dentro de seu

horário usual de atendimento (os que vêem em meio período, continuâm em meio período e que os sâo

inteSral, tamtÉm).
Em cada colônia são progrâmadas atividades diferenciadas, como passeios a clubes, dia do

modelo, passeio a uma escola de dança, etc, envolvendo sempre pâÍcerias com instituições e
profissionais de fora e dêsenvolvendo ações que se diferenciem do conteúdo diário dado nas oficinas e
atividades de cuidados básicos e instrumentais,

O serviço de transporte de usuário sêrá ofertado para até 18 pessoas, segundo critério
sócio assistencial, que leva em consideração: o grau de dependência do deficiente (mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

O serviço de transporte é realizado com pontos definidos para o
embarque/desembarque, levando em consideração o trânsito e âcesso, de forma a reduzir o

Unidâdêl Av Amália Cury câbriel.4701 JaÍdim SoÉia -SãôJôsé do Rio PÍêto/SP
Unidáde ll - Ruâ Sêbâstana Cândio Perena,30 - Jôídim Marâenã - Sào JGé do Rio Preto/SP

Fôner(17) 3213 S595 - sfu âssociacaoíênascer olg.br t,



.L/ \)

percurso, e loto, o tempo despendido para o mesmo. Em casos de área rural o ponto de
embarque/desembarque é sempre definido na rua/estrada asfâltada mais próxima.

4 - INDTCADORES / PARÂMETROS
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5 . RECURSOS TOGÍSTICOS

Espoco lisico neêessóíio poto o Exeaucõo do Serrico

O Serviço de Centro-Dia será executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) - Associeção

Renêscer, situada na Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jardim Soraia ê também, nâ Unidede ll

- Rua Sebastiana Cândio Pereirâ, 30 -lardim Mãracanã, ambâs unidades em são losé do Rio Preto.

o espaço físico contém espâço institucional destinado â etividades âdhinistíetivas, de planêiamento e

reuniões de equipe.

Quântidade oêscdção

01 Sala Equipe Técnica 5,2m x 4m

04 Sâlâs de atividades em Grupo 6m x 6m

01 Sala culinária 6m x 6m

01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 Sanheiro masculino 6m x 2,6m

01 Corredor

Áreas comuns
Quântidade Oês.rição

01 sala Esperã/Recepção

01 Sâla telefonista / Atendimento ao público

01 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários)

01 Banheiro para público 1,35m x 2,8m

01 Refeltório 9,85m x 6,15m

01 Cozinha 6m x Sm

01 Área de serviço para limpeza pratos/utensílios4m x 5m

o1 Área de despensa (guardâ de mantimentos) 4,55m x 6m

01 Câmâra friê 6,05m x 3,6m

01 Pátio de descenso

01 LavandeÍia - 9,3m x 2m
01 Sala de inÍormáticâ

RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAt- PERMANENTE
quantidadê Dês.rição

01 Sala Equipe Téchica 5,2m x 4m: 02 armário de eço Íechado de 02 portâs, 01 mesâ
lndividual,0l mesa de reunião, 02 computadores.

01 Sala de atividadês em Grupo:02 mesas de madeirâs, 02 bancos, 01 mesa monitor, 01

Uridade l - Av Améria Cury G.briet,4701 -Ja6m So.aia - São Josá do Rio pÍero/Sp
Unidadê ll- Ruâ Sobastiáns Cândio PecÍâ, 30 - Jârdim MaÉcánã -Sâo Josó do Rio PGlo/SP

Fone: (17) 3213 9595 - !/W associãcaoÉnas@r.oE.br JP



Dêclarâda d€ Uljlldade Pública Municipâl Lel 5455 ds 11/0294
Dêda€da de Ulilidade Pública Esladual Lêi no. 1 1 399 dê 04/07/03

Reconhecidâ t filidadê Pública Frdêral Deseto Publica&' no Dou 17í 0/97

ceniÍicâdô dê Enridaóê dê Fins Fil.ntópico - R.§oluÉo n'.252 do 06/1200
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cadeira monitor,0l estânte de eço eberta com 03 prateleiras,0l ventilador

01 Sala dê âtividêdes €m Grupo:02 mesâs sextâgonâ|,01 armário de aço Íechâdo de 02
portas,02 estântes de âço aberta aom 03 prâtelêiras câdã, 01 mesa monitor, 01 cadêira,
03 ventilâdores, 14 cadeirâs

01 Sala de atividades em Grupo:02 mesas retangulârês,03 aíhários de àço fechado com
02 poítas,01 mesa técnico, 01 cadeira, 01 ventilador, 02 estantes dê aço aberta com 06
prateleiras, 03 bandinhas

01 Salê de atividades em Grupo: 02 mesas retangulâres,03 armário de aço fechêdo 03
portas,01 estante de aço aberto com 06 prâteleiras,01 mesa professor,0l cadeira,02
ventiladores, 18 cadeiras

01 sala culinária 5m x 6m: 02 freêzer horizontal 02 portas, 01 fogão de 08 boces, 01 mesa
pequena,0l 8eladeire,01 balcão de MDF 09 portas,08 gavêtas pequenas,02 gavetas
qíandes

01 Banheiro Íeminino 6m x 2,6m

01 Eanheiro masculino 6m x 2,6m

01 Sala para atendimento individuâi

01 Corrêdor: com 04 armários roupeiro - 16 portas

Áreas comuns
Quantidade Oeserlção

01 Salâ Espera/Recepção: 01 sofá de 03 lugares e 01 soÍá dê 02 lugares

01 Sala telefonista / Atendimento ao público: 01 balcão de mdf, 02 computadores, 01
PABX, 01 impressora multifuncional, 01 armário de 02 portas fechado, 01 arquivo

01 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários): 11 estantes com 06
prateleiras abêrtas cadâ

01 Bânhêiro para público 1,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m: 15 mesâs com 04 câdeirâs fixas, 01 bebedouro, 01 balcão de
seNir alimentos quentes com 08 recipientes, 01 balcão de servir alimentos frios com 04
recipientes, 06 ventiladores

01 Cozinha 6m x 5m : 01 fogão industrial 08 bocas, 01 coifa, 01 forno a gás com 01
pÍateleirâ, 01 forno â gás com 02 prateleiras, 01 bâlcão de mdf com 10 portas e 08
gavetâs,01Íãlador dê queilo,01 moedor de carne

01 Área de sêrviço para limpe2â prâtos/utensíliosAm x 5mi O1 mesa de Branito, 01 bancada
de granito com 08 portas de correr em bâixo

01 Área de despensa (guarda ae rnant'rmentos) a,SSm x 6m, Ot treezer horizontatO2 portal
01 armário de 02 portâs Íechado, prâteleiras fixas de concreto abertas

01 Pátio de descanso:80 colchonetes
01 Làvanderia -9,3m x 2m:01máquina de lavãr roupa. Ol tanquinho
01 Sala de informáticai 09 computadoÍes, Og mesas e Og cadekas

li)
Unidâde I -Av.Âméri. Cury cabí€t,47Ot -Jardifi SoBiâ - São José do Rio prsto/Sp

Unidâde ll- Ruâ Sêbásriena Càndio perêic, 30 - JâÍdim MáÉ@íã - Sáo Jo6é do Rio preto,/Sp
Fonê: (17) 3213.9595 - ww .ssoctacâoÉnâs6er.olg.br
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6 - PREVISÃO DE RECEIÍAS E oE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem

realizadas na êxecução das ações objeto desta parceria);

Rêcêitas:

- Receitas:

Vãlor globaldê até RS 977.300,00 sendo:

Item 1 - R5676.300,00 - Recurso Municipal

Item 2 - RS48.000,00 - Recurso Fêderal

Item 3 - RS205.000,00 - Recurso Federal/ Reprogramação

Item 4 - RS48.000,00 - Recurso Estadual

Despesas:

6.1. QUADRO DÉ PESSOAL

QTO rúNçÃo
EASC

rONTE

MENTO

01 Superior 30 CLT Rs 3.239,5s 1

01 Ter.Ocupacionâl Superlor 30 CLT Rs 2.779,00 L

01 Psicóloga SuperioÍ CLÍ Rs 3.0s8,59 1

01 Cozinheira 44 CLT Rs 1.37s,23 1

01 Assist.Adminlstrativo CLT RS 1.660,78 1

02 CLI Rs 1.209,21 1

02 CLT RS 1.209,21 1

05 Educãdor social NivêlMédio CLT R§ 1.456,50 1

Íot.l:
rronte dê Financiemento:

1- com íecurso Municipal;

2 - com recurso Estaduâl;

3 - com recuÍso dos Fúndos Msnicipais;

4 - outros;

5 - com recurso Federal. F
l,

Undáde I -Av Anélia Cury Gabê|. 4701 - Jardim Soraiâ -SãoJosêdo Rio PEto/SP
Unidâdo ll - Ruâ sebasllane Cândlo P6í€ira,30 - Jadim Mârâoaná - Sáo Josê do Rio PGro/sP

Fônê: (r 7) 3213.9s95 - {ww..§soclãcsoronâscer.ol9.br
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6.2 - SÉRVrçOS DE TERCETROS/BENEFÍc|OS

. Pagâmênto de vele transporte,

. Pa8amento dê vale allmentação.

. ÍranspoÍtê de usuários

. Serviço de contabilldâde

6.3-MATÉRIAI. DE CONSUMO:

al Matêrlal de Expediente (escíitóÍio):
Cole branca, corretivo, canetâ esferográfica. marcador de texto, cd. DVD, capâ para cd, envelopes,

grampos para Srampeedor, Srampeâdor, clipes, peíurador, carimbeira, tintâ para cerimbeirâ, pincéis

atômicos, papel oficio, papel A4, fita laí8a transparente, pilha5, fita crepe, borrâcha, lápis, réEua,

tesoúÍâ, canetâ hidrocor, pasta com êlástico, pasta envelope, pasta AZ, caixa arquivo morto, macho ê

fêmea, pasta suspensa, cartolina, lápi§ borrãcha, caneta p/ quadro branco, cãneta p/ cd, calculadoÍa,

elástico para dinhêiro, pasta cataloSo, etiquêtâs, clipes, cârtucho parâ impÍessora

b) Material de Higicne e limpêza:
Creme dental, escova de dente, papel toalha. sabonete em pedra e liquido, papel higiênico, algodão

gãzes, hãste flexível, detergente, água sanitária,limpâdor, lustra móveis, veneno spray, rodo, vagsoura,

mangueira d'ague. refil para rodo, cabo para vassourâ e rodo, esponja lavar louça, satúo êm barre.

sabão em pó desinfetante, luvâ de borracha, baldes, saco de lixo, bacia, vassoura sanitáriâ, cesto de lixo,

pâno de chão, ceÉ lÍquida, esponja de lavar roupâ, amaciante de roupa. esponja de aço, palha de aço,

álcool, flenela, papeltoâlhe, estope, anti desengordurante, desodorizador para ambiênte.

c) GênerosAlinentícios:
Carne bovinâ, farinha de trigo, coalho, farinha de mandioca, fermento em pó, fermênto bioló8ico,

Belatina, mâionese, milho, ervilhâ, ovos, peixe, suco fruta concentrado, vinagre, alho, aveia, caldo de

gâlinhâ e caldo de carne, margarina, bolachês, ólêo, açúcar, arror, caÍé, macarrão, extrato de tomàte,
achocolatado, lelte em pó, sal.

d) Gás de cozinha: botijão de 13 ke (P13), botijão ou cilindro de 20 kg {P20), botijão ou cilindro de 4s

ks (Pas),

Uoidade l -Av Amélia Cury Gabriel,4701 - Jadim Soíaiâ São José do Rio PÉto/SP
Unidade il- Rua Sebastiana Cãndio Pêreira,30 -Jerdim Máre€ná-São José do Rú) Peto/SP

Foíe: (17)3213.9595 ww.associáeorênasêer.oÍg.br 4
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e) MaterialSocioeducativo:

1. Artes/Artesanato:
Sulfitão, isopor, goma arábica 15 ml, giz cera cx 72, E.V.A, papel contact, reâbastecedoí pincel

atômico, palito de sorv€te, cd, cartucho imprêssora laser, lápjs estacâ, apontador para lápis estacâ,

Bi2 colorido, cedêrno de desenho , pâpel manilhâ, canudo grosso pct, canudo flno, nânquim, tesoura

sem ponta. canecâ plástica, cesto de lixo fechado, bóia de braço, bóia de tÍonco, cd musicá infantil,

papel higiênico para artes, al8odâo colorido pct, lixa de pâredê, esponja, cârvão, copos descartáveis

, chá màte (textura), farinhâ de trigo (massa modelar), ferão (colagem), Brão de bico (colatem),

mãcarrão colorido, amido de milho (min8au) e mâssa pâra modelar, fósforo, palito de dente,

prendedor de roupas, barbante, lantejoula.

2. culinária:
Farinha de tri8o, Maisenâ, Aveia em flocos, Fubá, Farinha de rosca, Ovos, leite, logurte integrâ|,

Achocolatado, Açúcar íefinedo, Açúcar cristal, Adoçânte, Sal, Pão de forma, Chocolâtê em bãíra

1kg, Chocolâte grãnulado, Leite condensado, Creme de leite, teite de coco, Coco râlado, Gelâtina

com sabor, Gelatina sem sabor, Leite em pó, Fermento, MargaÍina, Óleo, Molho de tomâte,

Cenoura, Alho, Abobrinha, Berinjela, Íomate, Alface. Rúcula, Cebola, Batâta, Milho enlôtado,

Bananâ, Maçâ, Pera, Melão, Mômâo, Morângo, Limão, Laranjâ, Maracujá, Mêlanciâ, Arroz, Milho,

Salsichâ, Queijo ralado, Queijo mussarela, Presunto, Pallto de sorvete, Pâlito de pirulito, Palito de

dente, Formâs de bombom, Copo de câfé descartável, Copo $ande descartávê|, Gúardanapo, Papel

filmê, Papel alumínio, Toalhê de papel, Filtro de café, Pó dê café, Chás dive.sot Caderno pequeno-

3. AVD e AVP:
Cadarço de tênis, BaÍbânte, Botões, fivelâs, Palito de sorvetê, Fitâ de cetim, Tinta de palhaço, Tinta
guache, Tintâ de tecido, Tinta acrílicâ para artesânato, Íinta relevo, Camiseta brancâ, EVA colorido,
Tecido, Bârbahte cru, Barbante colorido, Folha sulfite, papel cartão, Cartolina, pâpel dobíadura,
Papel micro-ondulado. lsopor, Pâlha de aço, Al8odão, Lápis graÍite, Lápis de cor, Canetinha,
Miçôngas. Fio de Nylon, Fio de silicone, Fecho de bijutêria, Agulha sem ponta, Linha diversas cores,
Feltro diversâs cores, Velcro, Cola pano, Cola branca, Cola quente, pistola dê colã quente, Tesourê
pequena, Tesoura grande.

Unidêde I - Av. Amérie Cury cabri€t, 470i - Jardim sorâiá - Sao Jo6é do Rio pÉlo/sp
Unldãde ll - Ru. Sêb8stiana Cândio PoÍ€na, 30 - Jâdim Ma6canã -São Jo+ do Rio pÉro/Sp

Forei (17) 3213.9595 - ww.á3si.câ@násr ô€ br

l,,u
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4. Estímulo Cognltivo:
Folha sulfite, Sulfitão, Cartolina branca, Papel cartão, Pâpel micro-ondulado, Pâpel crepom, Folha de

seda, Papel celofâne, Lápis 8raíite, Lápis de cor, Giz de cerâ, Lápis jumbo, canetinha, Giz de lousa,

Fitâ crepe Íina, Fita crepe Srossa, Durex, Rég!â, Caderno pequeno, Câderno Srande, Caderno dê

desenho, EVA diversas cores, Ílnta guache, Íinta relêvo, Cola branca, Cola coloridâ, TesouraS, Clips

de papel, Palito de sorvete, Palito de chuírasco, Mâssa de modelar, alfabêto móvel, Borracha,

Pincê1.

5. Atividade Molora:
Eoles de plástico, Bolas de voley, Bolas de tênis, Bolas pequenas diversâs cores, Bãmbolê, corda

grande, Corda individual, Peteca, Eexisas coloridas, Mêdalhâs, Argolas de plástico.

6. ,ogos:
Oamâ, Trilha, Ludo,60 segundos, Pega vaíetas, Baralho.

,. Músicai
CD, Baquetas, Violão, Meia lua, Chocalho, Pendeiro, Surdo-

E. Teatro:
Livro de histórias, Íintâ de palhâço, Acessórios para Íigurino, Batom, JoSo de Blush, Pancake, JoSo

de Sombras, Delineador, Base líquida, Pó compacto, Lápis de olho.

6.4 - SERV|çOS DE ÍERCETROS:

. Pagamento de tariÍas: ÁBua e esgoto, energia elétrica e serviços dê telecomunicação/internet.

. Pagamentos de exames ocupacionals: Exames médicos para fins de âdmissão e demissão de

funcionários.
. Gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de

4s ks (P4s).
. Tíânspoítê de usuários: para até 18 pêssoas por rneio de prêstedor de serviços
. Serviço de contabilidade: mensal

6.6 - ANEXOS:

6.6.1 - Grade de Atividades

6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

apontôdor, Estojq Bucha de banho,

Uniradê I - Av. AmélÉ Cu,y Gâb.ÉI, 4701 - Jadlr SoÉia - Sáo Jo§é do Rio P.etc'/SP
U.idad. ll - Rua Sêbástiána Cândio Perátâ. 30 - Jerdim MaÉenã - Sâo Jose do Rio P€lo/SP

Fonê: (,7) 3213.9595 ww.ássoclacaolênescor.org.br
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7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

t toã4" d" çttid"ae, Asso"iâção Renascer

Nome do Dkigente: Aparecido FeÍeirã Pâchêco

com rsso , pêde se o oÉFERIMENTo das Atividâdes /Píojetos e Plano de Trabalho'

8 - aPRovaçÃo PELo coNcÊDÉNTE

são rosé do Rlo Preto,3j 69 kJ.-- de 2 ol1-

unróadê r-Av Amétiá cury Gâbjlêr 1101^- 
râ,!Ihsifl:;"ti"-t"TjJi"1}"'""#1t5"""

u.idad6 - Ruâ sêbâsnránsr3.ü'i3 
!3§J1'"j1,;."xH;;oenascer.oÍs br

k"*.ip.r"""i.e\*'
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6.6-ANEXOS:

6.6.1- GÍ.dê dê Atividede
SERVIçO CENÍRO DIA PARA PESSOAS COM DETrcIÊNCIAS E SEUS FAMILIARES

Plânêjámentoeo,g.niu.çao d* arividãdes.

ô

coníÍutãoe âvalaçãodo P.no ln!lvid!àlnàdÔ dê

atê.dimenlo- PlÂ €m conlunto com equ pê té.nica, usuáí Ô

Co ituÉô dê mêtodologl./aãde âpli6d. êm qd.
.tivrdâde M a linalidôde de stâbdeq mêtai ê oiiêÍvos

Re!niõB parà discursão dê cã5os que demandãm

neuniSo p.É alÉÇào óo S@r@ quãnb r sua qv.lldàde e

Rêâli:; a.olhim.nio, .tend,mento, visita domicilià,,
êncâmi.haúento ê acoúpãnhàmentÔ dos usuáriotde
hââêkã.ôórdênadâ com à rêde 5ó.io as5isienciâl oúblicâ

Ânálúê individualiradô oaô idênliticacão de p$3oas coô
dêficiên i. @m poslbilid.dê de âc6s â bêneÍclô3.

Oíi.inà dê pàdàrlã e coÍêlãtàs

OÍerlã dê açõês de apoio na rêalizãÇão de âtivld3d.s básicâs

da vida dláÍia, para desênvolvloento dã êulonoh â ê

lnd êpe nd ê ncia,em contexto dê cent.o dia,

Colônlâ deléiâscom oÍên.§ de atividádes dirêr.^ci.dãs no

R.união .on âs fàmlllã, enw&qdear ío plânêjâftmo
das açôa e discussõet de têm.r êlevãnt€5 à p.53oâs com
donciên.iê, 5eue cuid.dorê, /íâmíliâs Âpr6enlaçao da!
átividadêr desênvolvidas no b mestre.

Unidade I -Av Amélla Cury Gabílêt,4701 - Jardiín Sorâiâ - São José do Rio Prsto/SP
Unidade U - Rua Sebâstiàna Candio PeíeÍa, 30 - Jaídim lúaÍâcànã - Sáo Jo+ do Rio Preto/§P

Fone: (1 7) 3213.9595 - ww.associáeorênasêr.orq.b.
J
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Reâlk.ção de vGitat dômi.ilÉÉt como 6tt lé8ra d.
âpro,iôaÉodo sêtuiçocom a lamili. ou pessos pórihar
â pe§50â .om deliciênciê,com ôbjêrlvo de nêlhoÍia n.
conunl@Éo ênÍê o sêílço e a famllla,nêlhôrlô d.s

ctuoo .le raml!a., ,.lldto e opmtiGom obÉti@
íonàl.cer a Mvivên.la e 6 únculos íãnilia.es,
potencl.llzãndo a L6íià eà comunld.de no p@.ê!so dê
p.úeção social, por frelo dêlrupd dê convivênclõ ê

arlvl.lâdes no teíl!óriô, viendo de!..ú!êr .çôêr quê

prôplcjêm . p.ni.ip.ç5o dar pêts. @m deicÉnclâ n.
vld. .oôun'Én.. do têrrnódq .oôô: vÉirâs â .l!b6,
escol.s, tê.tros, hus.lsr camhh.d* pelo teíitótio;
r.EBtro foto8ráíi.o do leritóriôj inter.ção @m as escola!
eriel.nler no terilóíioj visnâs âo CRÂS do têtritó.iô;
pên'.ipaçãô êm àrividãdê! adistiQs,.ú turãis eêsponivâr

Rêâlnáção de aprês.nrôções do§ !.uáriôs no tetritórro ondê
o Sêdlço esú inse.ldo, assiô como, em oltrãs locãlidldesj

^nhbção 
con . Polld@ de sàúde C.B a sâ..r'ti. ê

h.lúsâodo§ usuárlos docenvo oia em outros sêNiço3 das
pôLiticât s€toriâh pesente nô sêu re itório de hôiâdiã.

oeclaradá dê Utilidad€ Pública Municipel L€i5455 dê 1v0294
oêcrâÍâda de wúade Públic! Esladual tâi n1 1 1 .399 de 04/07/03

Rêconhêcida Ulilidad€ Públicâ F.dêíal OecÍêto Publtádo no DOU 17í0197

Cênificâdo de Entidede de Fins Fí.ntróoi@ - Ro3oluçáo n". 252 de OAh2tOO

CNPJ: 71.744.007/000166

Unidadê I'Av. Amélia CuÍy Gabriol 4701- Jadim SoÍâia - Sãô Josódô Rtô prêio/Sp
Unidadê ll-Rua Sâbastiânâ Càndio PeEira 30 - Jaídim MaÉcaná - Sáo José do Rto pÉto/Sp

Fone: (17) 3213.9595 - ww.ãssociacaolBnâscêr org.b,

I\)I

1D...ôrdô.ômã



o€claísda de Utllldâdê Públlcâ Municipâl Lsi 5455 de 11/0294

oecler.de de ulllldâdê Públioa Estadua, Lei nÔ. 1 I .399 de 04/07/03

Rêconhe.rd. t lilidade Êiblicâ F€deíâr o€cíeto ltbll:.do no oou 17110/97

C.rlifcãdo dê Entidãd€ ds FiB FilântÍópico - Resoluçâo no. 252 de 0§/1200
CNPJ: 71 .744.007/0001 _66

.t '.t\\,.
imodÁüfr"çio[rcgct0

cRoNoGiaMADÉATTVTOAO€s 2013

Dirensao rrâh.lholé.ni.o-Opêr.rirc

conírucão e avàliacão do Plêno lndividuà nâdo de atendimênlo Pla

c6íruÉo d. hetodoloal./8ôd! .prl6dà en edâ âtividàdô

Reuniõespara di.cutsão de câlos

Êlâborâção de Rêlatório! e iliBentãçáo dê prontuários

n.unlão para àvâliâção d o 5e tuiço x

Dimênr5o tabãlho .om o Uiuárlo

Rêelüar acolhihenro, ôtêndimênto, vGitã dohi.iliãr, en6ôinhâmênto
e acomprnhâóênto do3 8uário5
Análisê indlviduãlir.da pâE idenriílcáção de persoas coh acesso a

x x

x

x

x

x I
Oíicin.s dê .tividedês ôotúas x

Olicinã p3dãriã e cor€l.t.s

Oferrâ dê açôês de apolô pêrâ autohomia ê pàdicipação. x x

oim.nsão do lr.b.lho coma famfliã

x

RealizãÉo de vkna s dom ici lia res

Dlmêíáo do rÉbàlho no rêrhórlo

Âúvidade! Ào têrhó.Io, como: visit*.clubes, êscolas,têârrot museu3j
.áminhàdã5 pelo teiiirórlo; visitôs êo cRAs do rêrntório; pãrricipação
em àtividãdê! a.t lsri6 s, cu huí.15 ê e5 portivês.

x

Àêaliafão dê ãpíffir.ç&. dc orqáriG

Articulação com â Politica deSàúde oêra a saranri. de âte^dim€nto. x

ln.lusão dor utuáriós do centro Oià em ourros Seeiços das Polliicãs
SêtôÍiãir p.ê3êôês no 3êu rsritório dê moÍàdia

/

unil.de I - av. arÉli. cury G.bêl. a701 - Jádim sor6iá - são Jo6é do Rio PI.toúsP
Unidád€ ll - Ría S.bastia.a Cândio Pêl3ira. 30 - Jaíúim M..acaná - Sao Jo6ê do Rio PÉlo/SP

Êone: (17) 321 3.9595 - ww.associáGolEn.scer.oq.br



o.clarâda d6 utilidad€ Púbrlc! Muíicipâl Lêi 5455 do 11/02/94

D€cJarada de uülidâde Púbtic. Êsrâdual Lêi nô. 1 1 .399 dê 04/07/03

R€co.hê(ía Utiüdâdô PúUira F.dêólDs.íeto Públicâdoí'o oOU 17í0197
C€rtifaldo dc Entidad. dê fins Fil.ntópico - Rêsolução n". 252 d. @llaoo

CNPJ: 71.744.007/0001€6

aioxocnÀMÀ Dr ÁTrvrDÂDas . 2019

[r\

{

Unidede l-Av. Ahélia Cu.y Gabiê|, 4701 -Jâdim SoBia -São Jo3é do Rio Pllto/SP
lJnkiádê ll - Ftua s€bãstianâ càndio Peíeil!. 30 - Jardim MaÉ@ná - slo Jo§é do Rio Prêro/sP

Fonê: (17) 3213.9595 - ww essociâcâoÍênasÍ.o€.br

Dihênsao Íãhôlho Té.nlco-operativo

Planejàúênto atividades

Co.struqto . eli.Éo do Ple.o rdMdu.lir.do dê Â!6dim.rÍG Pla

consruçâo dê m€rodolo,lãlgÉde apli..da em Éda atividâde

Reuniõês pã.a disasseodê G3os

Elâboraçáo de Relatórid e àlimentação de prôntuários

Reunlão DâÉ âÉliacão do seryiqo

oimêúão rrâbâlho coô o usuário

Realizar àcolhiôento, at€ndlmentô, vislta domi.iliâr, êncaminhãmênlo
ê à@mpánhàm.nto dos úuário!

x

Ânali* aMlvidu.liada p.,. id6rif6çao dê pêl@3 coó &&o a

x

x x

Oíi.inâr de atividades horoÍ.s

oiicinà o.dári. e @íd.t 3

Ofênâ dê açôesde apoio pãra autonoúia ê pânicipação

Dim.nsão do rrâhâlho romã lâmília

Reali.atâo de visitas doúiciliares

x

DimcEao do rBbàlio .o rêÍúórao

Âtivid.dês no têritório, @mo: ú§itas . clubes, êscol , tearros
museusicaminhadas p.lo teÍitório;vis tàs aoCRAS do teiiitório;
paÍticipàção em anvidades aditlicas, culturai5 e esponivãs. Rêalização
dê âp/ê5e.1âçõês dos ú!uáriô!
Re.li..ç3o de aprê*ntâção dos usuáíios

ÁrticulaçãocômáPolíricádeSaúdêpãràaBarántiad€arendimento.

Iôclusãô dos usuárlô, do Centro Diã êm out.oisêruiÇosdas Po iticas
Sêtoriris pr4êit6 no 3êu teritório de moradia

x



BtffikrcB
CRONOGRÂMA DE DESEMBOL§O DOS RECURSOS Ft Â'{CEIROS

aNo 2019
NoME oO SERVIçO: Proteção Soctal Especlal para pessoas com dericência ê s!as rarnílias êm Centro Dia

vigênci. do Conyênio: O7/Or/2ola à30/06/2019
Origêm do rcêurso! HUNICIPAL

DISP€SAs
IUNHO

Pessoâle
Encargos

R9 30.320,00 R$ 30.320,00 R§ 30.320 00 R$ 29.910,00 R$ 29.S10.00 R$ 29.910,00 Rs Rt 180.690,00

Reajuste
Salarial

R$ 8.s00,00 R$ 8.s00,00

13'salário
R$ 18.000 00 R§ 18.000,00

1/3 dê íéÍias
R$ 571,47 R$ 1.547,21 R$ 594 54 R$ 9.286,78 R$ 12.000,00

Rescisáo
R§ 13 996.98 R$ 16 803,02 R$ 30.800,00

Sêrviços de

Bênef{cios
R$ 3.70422 R$ 3_704,22 R$ 3704,22 RS 3.744,22 RS 3.70422 R$ 3.70422 R$ 1.175,00 R$ 23.400,32

Serviços de
Terceiros

R$ 1.020,78 R$ I 020,78 R$ 1 020,78 RS 1.020,7A R$ 1 020,78 R$ 1.020,78 R$ RS 6.í24,68

SêÍviços de
Terceiros -
TranspoÍte

R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 3.690,00 R$ 3 690,00 yls.oso,oo R$ R$ 20.9t0,00

TOTAL R$ 38.325,00 RS 38.896,47 R§ 53-869,19 R$ 38.919,5a R$ 38.325,00 R5 38.325,00 R$ 53.764,80 R$ 300.425,00

wk,são.tosé do Rio Preio,24delânehôde 2019 .s+=Éaà-r
IcoN FE RIDO I

I settes t
t--------------
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CROI{OGRATA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINAi{CEIROS
ÂNO 2019

NOiIE DO SERVIçO: Proteção Social Especia para pessoâs com deficênciâ e suãs famíllas em Centro Dià

Vigêncià do Convênior O1|OUZO|A à 30/06/2019
Origem do rêcurso: ESTADUAL

OE5PESAS
JÀNEIRO fTVEREIRO MARçO ABRII MAIO JUNHO

TOTAT

Sorviços de
Terceiros

R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 19.500,00

Matêrial de
Consumo

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$ 28.500,00

TOTAL R$ 8.000,00 RS 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R§ 8.000,00 ,{ 8.000,00 R$ 48.000,00

h5ão losé do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2019 u//

CONFERiDO
SEMAS
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oeclaÍada de Uiihdâde Pública Múnlcipal Leri" 5455de 11/021994

Reconhe.idá Uraiidade Públicâ Federâl OecÍeto Pubrlcado.o oou 17l10/1997
Reconhecida Uiilidede Pública Esladuál Lêrnô 11.399 Plbli@do no DOU 05/07/2003

Ce.ifcado de Ertidades de Fins Filanlópicos - Rêsoloção na 252 ée 0611212040
CNPJ: 71,744.007/0001-66

PLANo DE APLICAÇÀO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO:2019.

Nomc do Serviço: Protcção Social Espticial pâra Pcssoâs com Deficiôrciâ e suas Í'âmíliâs em Centro Dia.
Vigôncia do Convênio:. llll0ll2l)18 Á 31110612ü19

TIPO DE Df,SPESA FUNDO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA

FUNDO ESTÀDUAL DA
ÂsstsrÊNCIA

TOTAL DOS RECURSoS

Pessoal e Encargos r80.690,00 0,00 t80.690,00

Reajuste Salarial 8.500,00 0,00 {i.s00.00

l/3 de íériâs 12.000,00 0,00 t2.000.00

l3'Sâlário t8.000,00 0.00 !8.{t00,ú0

Rêscisão Contratual 30.800,00 0,00 10.800.Ít0

Mat€rial de Consumo 0.00 28.500,00 2't.500,00

Serviços de Têrceiros Beneflcios 23.400,32 0.00 23.400,32

Serviços dê Terceiros 6.124,68 19.500.00 25.624,68

Serviços de Terceiros Transpoíes 20.e10,02 \ ,-r o'oo 20.9t0,00

Tolâl dos Recursos Jm.4rí,: ( fs.oü.oo
348.425,00

\
c1e

ü«,t'1".. --sê*-
Kr.,,"m pÀh""o lcoN FERTOO I

f, e..'ialnr" I sevas I

SãoJosé do Rio Preto,24 deJaneiÍo de 2019.

-Jd.Sorxia S.J.Rn) SI'{EP: -220 - Fone/Faxi (017)1213.9595Av. Ámélia Cury Câbriel, 1017)l
E-mâil: contábil@assocaiecaoÍenascer.orq.br www assoc;acao.enascer or!.br

SI
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Decla,ada de UriÍrâde Públi.â Mlnic'pal Leiío 5t455 de 1r/0?1994

Reconhecdâ UUldade Públca FederalDêc.rêto Pubicado no DOU l7Í0l19s7
Reconhecida LJlilid.de Pública Eslâdual Lein. 11 300 Publicado no DOU 05/07/2003

cenficado de Enlidades de Fins Fiânkópicos Resouçáo n'252de 0ô112t2a00
GNPJ: 71,744,007/0001'66

Nome do Sen'iço: PÍoÍeção Sociâl
Vigência do Convênio: 0l/0U2018

PLANO DE APLICAÇÀO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO:2019.

Especial parâ Pcssols com Deficiê[cia c suâs Famílias em Centro Diâ.
à 3U06n019

rel a Cury GâbÍ el 4701-Jd.SoÍâia -S J.Rio Pret
Efiailr contáb i@assoca acaorenascer.o rq.b Í

;O7 5 -224 - F one lF ax (017)321 3.3595
wlwv.âssoc iacaorenâscêr.o tg. b r

TíPO DE Df,SPf,SÂ FUNDO MUNICIPÁL DÀ

^SSIS'I'ÊNCIÀ

FUNDO ESTÀDT]ÀI, DA
ASSISTÊNCIA

TOTAL DOS RECURSOS

Pessoa I e Encargos 140.ti9Í1,00 0,00 180.690,00

tieajuste Salêria I a 500,00 8.500.00

1/3 de íéÍias 1Z.U(ru,OU U,UU l2_000.00

O,UU t8.000.00

Resc isáo Contratual 30 891,12 0,00 30.s91,12

IliEte T ta L de L;onsuTD 28,5UU,UU 28.s00,00

ervlços 0e lêrcerros
Eenefic ios

u, oo 23.400,32

§erv rÇos de Têrce rros 25.5t1,56

serv rÇos 0e I erce rros
Trênsportes

2u e1o/) 0, (.10 20.9t0,00

y^:' . , rl/o'*ooo'oo
348.425.00

Sào losé do Rio Pre o. l3 de MarÇo de 2019.
(4.u{4-

A pârecid§ Ferreira Pach\o

f 
P,*:tde1,à

Riô É.êtô-SP-{FP 15075v Árnê I â Crrrv GâhÍ 'Â 701-.1.1

í(.^-*\^ c.
pt lojltl
§^,c<.'";r'
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DêdâÉdâ dê utilidadê Púbtica Municipat Lêi 5455 dê I 1/02./94
Elsclâradâ (tê txilidâde Pública Estâduâl Lêi n1 11.399 d6 0/u07l03

Reconhêcida L,lilidade Pública F.d.íál DecÉto Publicâdo no OOU 17/10197
Cerrificádo de Entidade de Fins FilentÍópico - ResoruÉo nõ. 252 de C6,t12tú

CNPJ: 71.744.007/0001 €6

Sáo Jose do Rio Preto, dia 13 de l\.4arço de 2019.

Oficio n" 2212019 - OepaÍtamento de Projetos

À
Excelêntíssima Senhora
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
SêcÍeÉria Municipal da Assistência Social lnterina

Assunto: Apostilamênto Termo de Colâboração no 1612017

Prezada Sênhora,

A Associação Renascer inscrita no CNPJ sob no

71.744.00710001-66 por seu dirigentê Aparêcido Ferreira Pacheco, vem

solicitar o Apostilamento do Termo de Colaboração no 16i2017, quanto a:

- Alteração no valor de 1/3 de férias de Março12019;

- Exclusão do valor preyisto de 1/3 dê férias de Abriu2019.

a--j-
&t-^"

l,rlo rl àô {1

Av Amêlia Cury GabÉ|, 4701 -Jârdim SoÍaia-SáoJo* do Rio P,eto
Fone:(17) 3213 9595 - www.associacaoEnâ*. oB.br

Sem mais para


