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Dedâ€dâ d€ Utilidade Pública Municipâl L€i í55 de 1 1/02194

DedaÉda de utilidade Púbric8 Esraduar Lei no. i t .399 de 04/07/03
Rêcoíhêcid. t tilidadê Públic, F.d3rar D€@to Pubriêádô no oou 17t10t97

cêrtiÍca{ro de Enrldade de Fins Filantópi@ - Resolução n'.252 de06hzl0o
oNPJ 71.744.007/0001-66
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MODELO DE PIÂNO DE TRABALHO

PTANO DE TRABATHO

Serviço de Protêção Social Especial pâra Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em cêntro Dia

unidáde I Av Arâé ia cury Gabrê1,4701 -Jardlm soEia - sáo José do R o Preto/§P
Un dade ll- Rra sebasliana Card o Perê râ,30 - Jâíd m Malacanã - SáoJosê dô Ro PÍeto/SP

Fons (17) 3213.9595-wWássocacaoênas@r.org.bÍ
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OêclaÍada dâ Uillldade Públicã Municipal Lêi 5,155 dê 11/02/94

Decleládâ de Utilldede Públice Btadual Lei n!. 1 1 .399 dê 04/07/03
Fiêconh60dã utilidedê Públicâ Fêdêíâl Dec€io Publicado no 00u 17110/97

cerlifrcâdo de Eniidâde de FiB Fibntópi@ - Re3duÉo no. 252 & 06/12100
CNPJ: 71 .744.007/0001 .66

DADOS CAOASTRAIS

oRGANtzAçÃo PRoPoNENTE: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREço:Unidadel Av. Amélia Cury Gabriel,4701 lardim Sorâia - São losé do Rio Preto

CEP 7SO7s-220

Concessão de espaçoi Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 - Jardim

Maracanã - são losé do Rio Prêto /5P - CEP - f5092-220

CIDADE: São.lose do Rio Preto I u.r.: sp J cEP:Citado acima

TELEFONE:17 3213.9595

E-MAIL: projetos@associacaorenascer.org.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nomê: Aparecido Ferreira Pacheco

tunção: Presidente

CPF:428.673.558-34

RG:7.546.299-o ssP/sP

Telefone pâra contàto: 17 3213.9595
CELI 77 99775.7644
Êmail:@; aparecidopacheco@qmail.com

TÉcNrco REspoNSÁvEL pELo sERVrçor

Nome: Ana Paula Dadário
CPF:227 547 73832
RG:30.213.133-0

Número do Registro PÍofissional:CRESS 40.155

Telefonê para contato: 17 3213.9595

CELi 17 997752790

Email: pauladadario@gmail.com

Ne DE rNscRtçÃo No cMAs:06

Tipo de lnscrição Entidade (x) Sêrviço ( )

Vigência: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2021.

Unldãde L- Av Amélia Cury Geb el 4701 -Jadim SoÉiá -São José do Rio PÍeto/SP
Unidade ll- Rua Sebâsriáne Cândiô PeÉirâ, 30 -Jard m Mâracãnã - São José do R o Prelo/sP

Fone: (17) 3213.9595 ' ww.associacàorenâs@Í org.br
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DeclâÍãda de urilidade Públicâ Àl!nicipãl Lei 5"455 dê 11/02/94

Deoarada de llt dade Púbi.a Estadual Lei n' 11.399 dê 04/07/03

Reco.hecida Utilidâdê Púble Fedêraloeôrêlo Publcâdo no DOU 17l10/s7

cêítiícâdo deEnlidadêde Fins Filant ópico -Rs§duÉo.o.252 de 06/12100

CNPJ: 71.744 007/0001-66

Convivência com a situação de pobreza;
Unidsdê I - Av. Amélla cury Gabriel 4701 - Jádim SoÉia - são Josê do Rio Pelo/sP

Unrdade ll - Rua Sebestianâ Cádio Pêíêiíâ, 30 - Jardim Ma.aenã - Slo José do Rao PÉ1o/SP
Fone: (17) 3213.9595 - ww ã$@iâcâoEnâscero§.bÍ

Nq de registro no CMDCA:06

ViBência: 12104/2018 a \U 04/ 2020.

1-JUSTIFICATIVA

Considerando a conjuntura fâmiliar âtual de um deficiente que possui distintâs constituiçôes,
arranjos e dinâmicas, inclusive fenômenos sociais contemporâneos como a protressiva redução do

número de fílhos por família, o envelhecimento populacionâ|, o ingresso das mulheres no mundo do

trabâlho, dentre outros, todos estês tatores repercutiram sobre a capacidôde de oferta dê cuidados
pelas famílias, que afetam tanto a pessoâ cuidâda, como o cuidâdor (muitas vêzes um membro da

própriâ famÍlia) e sua Íamília como um todo.

E diânte de todo este quadro foi implantado em 2010 o Serviço de Proteção Sociâl Especial parâ

Pessoas com Oeficiênciâ e suas Famílias em Centro Diâ na Associação Renascer, que visa â atender
jovens e adultos, com deÍiciência em situaçâo de dependência, que nêcessitam de âpoio nâ realização

de várias atividades básicas da vida diária, várias vezes durante o dia, inclusive prestâdo por outra
pessoa cuidadora, para manter suâ autonomia pessoâ1.

considerando que algumas situações vivenciadas pelas pessoas com deÍiciência e suas família§

aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoâ com deficiênciâ quânto dos

cuidâdores familiares, o Servlço de Centro Dla surgiu para ofertar âtendimento em situãçôes de

dependência associadâs a:

TIPO DE SERVIÇO:Serviço de Proteção Social Especial parâ Pessoas com Deficiêncià

e suas Famílias em Centro Dia

Proteção Social: Proteção sociêl Especialde lúédia complexidade

PúBLrco

fâmiliâres

município
(BPC) e os

ALVO: Jovens e adultos com deficiência intêlectual e múltiplas deficiênciàs, seus cuidâdores e

com vivênciâ de vlolação de direitos que comprometam sua autonomiâ, residentes no

de São losé do Rio Preto priorizando os beneficiários do Bênefício de Prestação Continuada

incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico).

Pêríodo de Execução
lníciot 0t/07 /2Or9

dâs Atividades Previstas
Término: 30/09/2021

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

Unidade ll - 8h às 11h e das 13h30 às 16h30
Território: Abrangência territorial do município de SãoJosé do Rio Preto

CRAS de Referência: Vila Toninho
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DeclâÍâdâ dê Ullidãde PúblLcâ Àiunicipal Lêi 5455 de 11/02/94

Decêrádê de utldáde Públcá EsiadualLeino 11 399 de 04/07/03

Reconhecda ul ldade Públca FedêÍâlDecrelo Publcado no DOU l7l10/97
CeniÍcádo de Entidade de F ns É ankópicô- Reso!çáo n' 252 de 06112lAA

oNPJ 71 74! 007/0001-66

Desassistênciâ da pessoâ com deflciêncla pelos servlços essenciaisi

Não pêrticipação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território;
lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores/Íamiliares;
Sltuações de abandono, negllgênclê e/ou maus tratos, violência físicê e ou psico ógicâ;

Ausênclê de culdêdores fêmiliares ou a precariedade dos cuidados fârnillares em virtude do

elv" qe(rmento, doe^ça oJ aJsén( ê do5 pai, or responsáve,s:

Situação de estresse do cuidador faml iar, em virtude da oferta de cuidados de lon8a permanéncia,

A to custo da oferta familiêr de cuidados;

mpedirnento de acesso à inc usão produtivã dos cuidadores familiares ern virtude dê necessidade de

ofertar cuidados nâ fãmí iã.

Destâ forma, o Serviço de CENÍRO-DA foi implantado na Assoclação Renascer como umã

unldade especiâllzâdê de proteção socia, de atendimento durante o diê, que prestê um conjunto
variado de atlvidades:

de convivência grupal, soclale comunitária,
culdêdos pessoais;

fortalecimento de vínculos e ampliaÇão das reLâçôes sociâis;

êpoio e orientação âos culdâdores familiares;
acesso ê outros serviÇos no terrltórlo e à tecno ogias asslstlvas de aLrtonomia e convivênc à.

Todas estês atividêdes são reâlizadas de forma individual, em grupo e comunitárla prestadas

pela equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidâdores, fami iêres e comunidade.

O Centro dia oferece uma atenção integral à pessoa com deflclênciâ em sltuaÇão de

dependênclâ durânte o diê e, ao mesmo ternpo, serve de apoio às famílias e âos clrldadores faml iâres

na dirninulção do estresse decorr€nt€ dos cuidados prolongados nê famíia. Neste contexto,

contribuempara o fortâlêclmento de vínculos e do pêpel protetivo da fêmília; pêra o favorecimento da

autonomia dos cuidadores familiares na conci iação dos papeis sociais de culdados, desenvolvlmento de

projetos pessoais, estudos, traba ho e convivência com os demais integrântes da famíllâ; além de

prestar orlentação sobre a importância dos autocuidados dos c!idêdores.

O Centro-dia se conílguTâ, poTtânto, em uma alternativa coletiva de culdados pessoais formêis e

pública, complementar aos cuidados ofertados pelas Íamílias.

ALém do trêbalho interno, os Lrsuários são encamlnhâdos conforme a necessidade pêíâ otltros
servlços na rede pública, seja para o atendimento em saúde básica, especializadâ, medicamentos,

escola, benefícios ãssistenciâis e demais demêndês que possam apresentar.

Unidade l - Av. Amêlia Cury Gâb ê1, 4701 - Jârdim Sotaia - Sáo Josê do Rio Prêto/SP
Unidado ll- Rua §ebestiena Cândiô PêÍêiÉ, 30 -JaÍdim MaÉenã -São José do Rio Preio/SP

Fonê. (17) 321 3.9595 - ww.âssôciacâorenascer.oE.br
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DêclâÍâda dê Ulllidade Pública Íllunicipal Lei5455 de 11/02/94

Decarada de Utilldâde Pública EstadualLeif".ll 399de 04/07/03

Reconheclda UliLidade Pública FedeÉl DecÉto Publi@do no DOU 17Í0197
CeítiÍicâdo dê Entidâdê dê Fi.ls FiiantÍópico - Rêso ução no.252 de 06t12ta0

CNPJ: 71.744 007/0001-66

2 _ META

Atender até 82 pessoas com deficiência lnte ectuê e múltiplas deficlências.

Objetivo Gerali

oferecer atendimento especia izêdo de proteção socla especia de média complexldade pãrã pessoas

com deficiência, com v stas a promoveí a autonomia, ê inclusão social e a me horiâ da qualldade de

v da, reduz ndo a sobrecarga da famí ia/cuidâdor na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da

institucionãlização e segregação.

objetivos específicosi
- Promover a autonomla e a melhoria dâ qua idade de vida da5 pessoas com deílciêncla, seus cuidadores

e suas famíliasj

Desenvolver ações especlalizêdês pêrê ê sl.rperação das sltuações violadorês de direitos que

contribuem para a intensificação da dependênclai

- Prevenir o abrigamento e ã segregãção dos usuáÍios do Serviço, assegurando o direito ê convivência

fâmiliêr e comunitáriaj
- Promover acessos â benefícios, programas de trênsferência de renda e outros serviços sóc o

assistenclêis, dâs demals po íticas pÚblicas setoriais e do Sistema de Garantlê de Direltos;

- Promover apolo às íarníljas na tarefa de cuidar, diminulndo a sua sobrecarga de trêba ho e utl i2ando

melos de comunicar e cuidar qu€ visem à autonomia dos envoividos e não somente cuidados de

manutenção;

Prevenlr situações de sobrecãrgá e desgaste de vínculos provenlentes dê relação de prestação /
demênda de cuidados permane.tes/prolongadosi

Tíâbâlho Social Essencial

acolhida; escuta; informação, comunicaçâo e dêfesa de direitos; ârticulação com os serviços de políticas

públicas sêtoriais; articulaÇão dâ rêdê de serviços sócio assistenciais; articulâção interinstitucional com o

Sistêma de Ga.antia de Dlrêitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientâção e

êncâminhâmento para a rede de serviços locais; referêncla e contra referência; construção dê plano

individual ê/ou fâmiliar de atendimento; orientação sócio familiarj êstudo social; diagnóstico

socioeconômico; cuidâdos pessoais; desênvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso à

documentêção pêssoal; apoio à fâmília na sua funçâo protetiva; mobilização de famíliâ extensa ou

ampliada; mobilização ê fortâlecimento do convívio e de rêdês sociais de apoio; mobilização para o '
exercício da cidadâniã; elaborâção de relatórios e/ou prontuários.

Unidade l- Av. Amélia Cury GabriêI,4701 - Jadiín SôÉia -São José do Rio PÍslo/SP
úôidádê ll- Ruâ Sebesiianã Cá.dio PeÉiÉ.30-Jardim lúâÍacâná - Seo José do Rio Preto/SP

Fonê: (17) 3213.9595 - wW.ássociâcaorenascsr.o.g.br
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Declarãda dê lJlilidadê Pública Municipal L€i 5455 de 11/02194

oeclarada dê Ul ldâde Púbicâ EstadualLein". 11.399 de 04/07/03

R€conhêcidá Utilldádê Públicâ FêdêrslDecreto Publicado no DOU 17l10/97

C€rlilicado de Éntidad€ de Fins Fllântópico - Rêsolução n' 252 de O6h2l0O
CNPJ: 71 7rl4 007/000166

3 - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimênto das metas a eles
atreladas)

Especif icaçãô/descrição

E

E

E

.E

Pianejamênto e oGanização dãs atavidades. 0r/o7 /2ar9 30/A912021

construção eâvallâção do P ano lrdlviduãlizado de

atend mento - PIA em côniunto com a êquipe

técika,lsráro efamíl â.

al07 /2a79 3Alagl2A27

Conírusão da gÉde de ãtividades ot/07 /2019 30104l2o2r

Rêuniões parã disc!ssão de casos o!/o7 /ú19 1O/A9/2O2\

Prcntuários: Elaboração e alimentação Diário 07/o712079 30/O912021

ReunÊô para avaliação do Setuiço quanto a suà

qualidade e alcance dos objetivos propostos.
88

arl07 /2a79 3A/09/2021

,9

E

E

Realizar acolhimerto, atendimento, encaminhamento

e acompanhamento dos usuários, demaneka

coordenada com a rede socloàsistenclalpúbllcê e
Diário aúa1/2at9 3A/A912A27

100 oL/07 /1019 30l09l2021

80 o7lo7l2o19 30/O9l2O2\

200 o7/a1/20!9 30/09/2O2!

200 alal l2o!9 3a/09/2A27

100 ot/a1/2or9 30/O9/2A27

100 a!o1 /2a79 30/a9/202L

100 or/ot l2o!9 1010sl2o2L

ofi.inâs dê ãilvidadês môtôras 100 orlo7 /2aÉ 30l09lzO2L

Oficiná de padaria e.orelatas 100 ar/a712079 3A/O9/2A21

Un dade I - av. Améliâ Cury GabÍiê|, 4701 -Jâdim Soreiâ - Sáo José do R o Preio/SP
Uôidádê ll - Ruá sêbaslianâ cândio Pêrei.â.30 - Jardim Mâracanã-São José do Rio Prelo/SP

Fono: O7) 3213.9595 - ww.âssociaêorênâ§.êÍ.ol9 br
,fu,

L/aY



DeclaÉda de Utiidade Públicâ Municipa Lêi5455de 11/02/94
DodáÉdá de Utilidadê Púbticâ Estãdue Le nc. 11.399 de 04/07/03

Rêconhecida Utilidáde Pública FêdeÍa OecÍeto Plblicâdo no DOU 17l10/97
cêdilicado dê Eftidedê dê Fins Filefúópico - Resoluçáo no.252 de 06t12too

CNPJ: 71.744.007r'0001{6

ofeda dê ações de ãpoio ia rea izêção de atlvidades

essencials da vida diáÍia (cuidados básicos)
554

o!/o1/20:.9 30109/2A2r

Oferta de açõesde ápoio para aulonomla e

partlcipação lcúidâdos instrumentais)
oiárlo 100

ouo1/2079 3OlO9l2O27

Colôniôdeíériàscomatividadesdiferenciadas
5 ot/07/2019 30/O9l202t

E

9
E*e!E

E

Grupos com as famílias 19 at/a712019 3a/o9/2A27

Reuniões.om as famílias 5 0L107l2o79 30/0912021

a\la7 /2a19 3A/A9/2A27

Atendimento a famí a

a\/al /2A19 3A/O9/2A21

E

Atividades nor teritórios do município, visando

desenvolver ações que propkiêm a partkipâção das

pesoascom deflciência na vidê comunitádâ êdo
teíitório, como: visitas â clubes, teatros, intêrâção

com as escolâs, visitas aos cRAt caminhêdês ê

partic,pação em ativid a des â r!ísticãt culturais e
27

otlot 11019 30/0912021

Articuação com a redê socioassistenciâl e demais

a7/a1/2O!9 3A/O9/2A27

I

Unidads l- Av. Améliâ Cury GabÍie|,4701 -Jardim Solaia -São José do Rio PÉto/SP
Unidadê ll - Ruâ Sêbastiana Càndio Pereiía. 30 - Jardim luaracaná - §ão José do Rio Píêto/SP

Fom: (17) 3213.9595 - w.associacâorêna@Í.org.br



DecLa€da dê Utilldàde Púb icã Mu.icipâl Lê 5455 dê 1 1/02/94

oecrârâdá dê utilidâ& Pública Esladual L€i n'. 1 1 399 de 0,u0203
Reconhecida Utilidade Pública FedeÍaloeoÊto Publicado n0 DOU 17í 0/97

CediÍicado de Enudade de Fins FiEntópico - Rêsoluaão i0.252 de 0ô/12100

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Oimensão Teóri.o/Metodológico do t.abalho social

O Centro Dia funciona de se8undâ à sextâ-feira, das 8h00 às 17h00, com hoÍário de almoço 11h

às 12h, e após, horário de descanso dos usuários dâs 12h às 13h30, atendendo os usuários em meio
período ou integral, conforme a necessidade indlvidual de cada, a dêfinição do horário do atendimento
será pactuada com a família/cuidador no momento de construção do Plano de atendimento Individual
ou Familiar (PlA/PAF).

A forma de acesso ao Serviço para a solicitação da vãBe parâ inclusão no Serviço será:

Demânda espontáneâ de membros da fâmília ê/ou da comunidade;

Busca ativa;

Por encaminhâmento dos demais serviços sócios âssistenciâis e das demais políticâs públicâs

setoriais;

Por êncaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Gârântia de 0ireitos.

A lnalusão no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiênaias e suas Famílias

em Centro - Dia, de dará a pârtir dâ âvaliação técnice e discussão em um colegiado foamado por

técnicos do CREAS e técnicos des Entidades que executârn o Serviço, parâ atendimento ou não da

solicitação de vagâ.

Inicialmente os usuários do centro Dia serão acolhidos através da escutâ ativa e qualificadâdas

suas demandas, tendo em vistâ a elaboração conjuntâ do Plano de Atendimênto lndividual ou Familiar

(P|A/PAF). A3 atividades cotidianas serão realizadâs por uma equipe multiprofissional e multidisciplinâr,

com a aplicação de metodolo8ias diíerentes de escuta e expressão das relações. As ações previstas

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

coínunidade, clubês, cinema, praças, entre outros espaços, obietivando garantira:

Convivência familiar, grupal ê comunitária, fortalecimento de vínculos e cuidados pessoêis;

Ampliação dâs relaçôês sociais para evitar o isolâmento sociãl;
ldentificação de tecnoloEias assistivas pare melhora dã autonomia do atendido ê convivência no Centro_

dia, no domicÍlio e na comunidêdej
lnclusão em outros sêrviços no território (educação, consultas, reabilitação, odontologiâ atividades

culturais, de esporte e lazer), acesso à benefícios (8PC, Bolsa Íamília) e benefícios evêntuâis;
orientação e apoio aos cuidadores fâmiliares;
Produção de conhecimentos de referência para o SUAs.

Na elaboração do PIA/PAF serão consideradas as demandâs ãpresentadas pêlos usuários e suas

famílias; as situaçôes de dependênciã, vulnerabilidade e ris€o por violação de dkeitos apresentadas; as

câractêrísticas dos usuários como: idade, sexo, câtegoria de deficiênciâ, as questôes de sâúde associâdas

e as necessidades de âpoio de terceiros para atividades êssenciêis básicas; as habilidades, o perfil do

cuidador fâmiliêr, como: idade, hâbilidades, cêpacidâdes e restrições pâra prêstar cuidedos e sêr /
cuidado; o peíil dos serviços frequentados no território pelo usuário e sua Íamília e o conhecimenlo do // /
território ê suas potenciâlidades pâra contribuição na oferta de serviço em Centro Diâ de Referência. l' y'

,0"v

Unid.de I Av Amélia Cury GabrieL, 4701 - Jardim Sorela-São José do Rio P.elo/SP
Unidade ll- Rua SebâsuaÉ Cândio PeÍei.8 30 -Jãrdim rúáracaná-Sáo Josédo Rio Prcto/sP

Fone: (17) 3213 9595 - ww.âssociacao.enáscer.orq.br
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DeclâÍada de Ulilidade Públicâ Municipal Lei 5.155 dê 11/02/94

Declaíada de utilidade Púbricâ E§taduâlLein'. 11.399 de 04/07/03
Rêconhecidâ Utlidêde Pública Fêdêral Decr€lo PubliÉdo no DOU 17l10/97

CêítiÍicado dê Entidade de Fins Filârirópico - Rêsolução no.252 de O6112Jao

CNPJ: 71.744 007/0001-66

Os Sêrviços ofertarão cuidados as pessoas com deficiência tendo em vista duas dlmensõês: cuidâdos
báricos essenciais para a vida diária e instÍumentais de autonomia ê participaÉo.

Os culdâdos básicos ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia comprêêndem:
r' Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviço;
/ Apoio na administração de medicamentos indicados por viâ oral e dê uso erterno, prescritos por
profissionais;
r' Apoio a ingestão assistida de ãlimentos;
r' Apoio na realização de higiene e cuidâdos pessoais;
r' Reâlização de ações preventivas de acidentes;
r' Realização de âtividades recreâtivas e estímulo de indepêndênciã nas atividades de vida diária
(AVD5) de acordo com âs possibilidades;
r' Colâborâção nas práticas indicadas por profissionais {médicos, fonoâudiólo8o. fisioterapia,
terapeutãs ocupacionais, dentre outros);
r' Difusão de ações de promoção dê sâúde e inclúsão socialjy' Acompanhamento nos dêslocamentos e locomoção do seu cotidiâno do centro_Dia e nas

êtividades externas do Serviço;
r' Orientação e apoio aos cuidadores familiôrês.

Os cuidados instrumêntaisdê autonomia, convivência e padicipação social oíertados aos usuários

inseridos no Centro-Dia compreende:
/ Promoção de convívio e dê organização da vida cotidianâ;
/ Desenvolvimento do convívio fâmiliar, grupale social;
r' Acesso à informação, comunicação e defesâ de direitos;
y' Orientâção e encaminhamento para outros serviços da rede no território;
r' Orientação sócio fêmiliar;
r' Apoio e orientação à fâmília nâ sua função protetiva;
y' Apoio e orientação aos cuidadores e familiares pârâ a autonomia no cotidiâno do domicílio e na

comunidâde;
/ Apoio na identificação de tecnologias assistivâs para melhorâ dâ âutonomia no serviço, no

domicílio e na comunidade;
r' Estímulo de independênciâ para atividades de vida prática, que envolvem contãto social,

circulação em ambientes externos, entre outros;
r' Mobilizâção de fâmília extensâ ou empliadâ;
r' Mobilização e fortalecimento do convívio e dê redes sociâis de apoio;
r' Mobilização para o exercício da cidadania e participação agsociativej
y' Acesso a documentos pêssoais;
r' Orientação sobre acesso a BeíefÍcios Êventuâis, âo 8PC, ôo Cadastro Único de Programâs

Sociais;
r' Apoio e orientação nas situaçôes de negligência, êbandono, maus-tratos;
y' Apoio ao associâtivismo ê participâção social.

O Serviço terá como atividade principal a realização de grupos dê convivência que deverão

dinâmicos, buscando estimular a construção da autonomia no grupo, no Serviço, no domlcíLio,

comunidãde e na sociedêde em geral. O concêito de autonomia adotado é o mesmo êstêbelecido

caderno de orientações Técnicas parâ o centro-Dia - NilDs), qual seja:Í...lcondição dê domínio

Unidadê I-Av. Amélia cury Gâbrei, 4701 - Járdim SoÉia - Sào Jcé do Rio Prêto/SP
uôidade ll- Rua Sêbastiarã Cândio P€Éira 30 -Jardim lúâÍã6arâ-Sáo José do Rio Peto/SP

Foie:(17) 3213 9595 - www.êssociac3ole.asce.. olq.br
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ambiente físico e socià1, prêservando ao máximo a privàcidadê ê a dignidade dê pessoa com deficiência,

tendo como umâ das êxpressões maiores de sucesso do Serviço a autonomia de convivência da duplâ
pessoa cuidada e cuidador familiar. Compreende-se como cuidador familiar tanto a pessoa da família
que cuida como a contratada pela família para êstâ finalidâde.

além disso o centro Diê reali2ârá uma atuação em ârticulação com a rede, envolvêndo: os
serviços sócio âssistenciais de Protêção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Altã
Complexidade; os Serviços de Políticas Públicâs Sêtoriais, em especiaL da Saúde; o Conselho de Direito
da Pessoâ com Deficiência; os Serviços, Programas e Projetos governàmêntais, não governamentais e

comunitários.
Periodicamente o Centro Dia realizará umâ âvaliãção dos resullâdos alcançados pelo Serviço

através da definição de instrumentos que permitâm a identificação do alcance dos objetivos do Serviço

com os usuários, a partir dê indicadores que serâo estãbelecidos no atendimento iniciâ1, esses

indicadores constituirão ê "linha de base do ãtendimento" que será construída a pârtir das informâções
do Plano de atendimento lndividual ou Familiaí. A avaliação dos resultados poderá observâr aspectos/

tais como:
/ O aumento da autonomia do usuário para súpêração das barreiras;
r' A ampliação do acesso à informação;
r' a diminuição do isolBmento sociâl;
y' O âpoio à convivência familiar e comunitária com qualidâde;
r' a diminuição das situações de nêBliBência, maus tratos, êbandono;
/ O acesso a outros serviços no território;
r' a prevenção da institucionalizâção;
r' O âpoio aos cuidadores fâmi!iâres; diminuição do stressi aumento do âutocuidado e dâ autonomia;
/ A diminuição dos custos dâ família com os cuidados;
r' O apoio à inclusão produtivâ da família;
/ o fortalêcimento do papel protetivo da ÍamÍlia.

os indivíduos atendidos seÍão divididos êm grupos de modo que o trâbalho se torne mais

efetivo- O cíitério de divisão será respeitar carâcteríSticas de cada um, de modo a proporcionar melhor

funcionamento individual e grupal. Hâvêrá momentos de interação entre os Srupos, âssim como destes

com a comunidâde,
Dentrê o serviço oferecido está também a Colôniâ de Férias, que acontece sêmestrâlmente, em

janêiro € julho de cada ano, das ShOO às 17h00, durante 15 dias. Cada usuário participê dentro de seu

horário usual de atendimento (os que vêem em meio período, continuam em meio pêríodo e que os são

lntegral, também).
Em cada colôniâ são programadas atividades diÍerenciadas, como passeios a clubes, dia do

modelo, passeio a uma escolâ de dança, etc, envolvendo semplê parcerias com instituições e

profissionais de fora e desenvolvendo açôes que se diferenciem do conteúdo diário dado nas oÍicinas e

atividâdes de cuidâdos básicos e instrumentais.
o servlço de transporte de usuário será ofertado para até 18 pessoas, segundo critério

sócio assistencial, que leva em consideração: o grau de dependência do deÍiciente {mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

Unidade l-Av AméLa Cury Gabíie 4701 -JãÍd m SoÉ a -SãoJosé do Ro Prêio/SP
Uridade lL- Ruâ Sêbastianâ Câid o Perena.30-Jardm Ma€€nã - São José do Rio Píelo/SP

Fone (17) 3213.9595. |N associacâorenêscê. o€ bÍ
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O serviço de tÍanspoíte é realizado com pontos definidos
embarque/desembarque, levândo em consideração o tránsito e âcesso, de íorma
percurso, e logo, o tempo despendido para o mesmo. Em casos de área rural
embarque/desembarque é sempre definido na rua/estrada âsfaltada mais próxima.

4 - TNDTCADORES / PARÂMETROS

Unidâde l- Av. Amélla Cury Gabrie , 4701 - JâÍdim SoÍâ a - são José do Rio Prêlo/SP
Unidádê ll - Ruâ sêbâsiiânâ càndio Perêi.â 30 - JâídiÍn lúaÍâcaná - São José do Rio Píeto/SP

Fone: (17) 32r3.9595 -ww associacaoEna§cer.oÍq.br
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OBJÊTIVO ESPECÍFICO
RESULÍAOOS

ESPERADOS
INDICADORES oaoos MEIOS DE VERIFICAçÃO

Prornovêr a autonomia

qualidade de vidã dàs

cuidâdorês ê srras

lúelhoría da
quàlidade de

vidê das

deficiênciâ e

Usuários
Número de usuários âtendidos.

Número de usuários
participando das atividades

Lista

Contribuir

Proteção

Número de usuários sem

âutonomia nas dimênsões
básica e instrumental.

Avâliàção e observação do

desempenho ocupàciona pêla

eqiripe e reunião
multipÍofissional paía dlscussão

de caso. Relãtó11o.

básica e

Número dê usuários coÍn

autonomia nasdimensões
básicâ € instrumental.

avaliação e obsê.vação do
desêmpenho ocupacionâl pela

equipe e reunião
multiprofissioôal para discussão

de caso. Relâtório-

Desenvolveí ações
especializadâs Para a

supeíação das situaçôe5
vio ãdorãs de d reitôs

que contribuiem para a

intensificâçâo da

Contribuir

de situaçôes

diÍeitos.

situação de
violeção de

dhêitos

Número de usuários.oÍi
situação violâdorã de direitos.

Obseruação de indícios d€

situação violadorâ de direito
pela equipe técnicà e monltores.
Reunião multiprof issional parâ

disc!ssão de cêso. Visita
domiciliar. RêSistro em

pront!ário.

Número de usuários que

superaram a situação violadora
de direitos.

Acompênhamento e orientação
da situação pela equipe técnicã e

mônitores. Rêunião

multiprofissional para discussão

de ceso. Visitã domiciliar.
ReÍisko em píontuário.

Prevenir a segregação

dos usuários dos

Serviço, assegurando o
direito à convivÊncia

familiar e comunitária.

contribuir

comunitárie,

atividades
Número dÊ usuários

participando em âtividades
coletivas com a farnília.

Plano individual de atendirnênto

e grupo de famílias.

/



Declaradâ de lltildãde PúbLlcâ lúunlcipâlLêi5455 dê 11/02194
Declarada dê utirid.de Pública E§râd!âl Lel n. 1 1 399 de 04/07/03

Reconhêcidâ tjlilidade Pública FedsÍal Dêcrelo Publi@do no DOU 17l1C/97
Ceftifcado de Entidads de Flis F lanlrôpico - Reso ução no 252 de o6t12rc0

CNPJ: 71 744007/00ôl-66

Ui dade L- Av. Amélia Cury GâbÍel, 4701 - Jardim Soraia - São José do R o Prcto/§P
Unldede ll-RLra Sobastiâna Cândio Pere râ.30 - JaÍd m Mâracanã - SãoJosé do Ro Prelo/SP

Foner (17) 3213 9595 - ww.ássoci.caorenas@r.oq bÍ

Contribuir
para a

redução e
prêvenção de
situâçôes de
isolãmento

social.

paÍticipando de
Nún êrô dê usuáíos

participândo de ãtlvidadês
comunitárias.

Plano individual de àtendimento

e SruPo de famÍliâs.

Promover acessos a

benefícios, programas
dê úensferên.iâ dê

rendâ e outros serviços
socioassistenciais, dâs

demak políticas
pú blicas setoíiâis e do

Sistêmá dê Gàrãntiá dê
Dirêitos.

Contribuir

públicâs.

NúmeÍo de usuários

beneíiciários do Progrâmê de
Transfeíência de Âenda (Bolsâ

Atêndimerto social.

Encaminhamentos. Registro em

prontuário.

Número de usuários

beneíiciários do BenefÍcio dê
Prestação Continuâda para

Pessoa com Oeficiêncià (B?C

PCD),

Atendimento social.

Encamlnhamentos. Reglstro ern

prontuário.

Número de Lrsuários que não

se enquedram nos critérios do
BPC PCD.

Atendimento social. Rêgktro

Prontuário.

Número dê usuários

€ncamlnhâdos e â8uârdândo
inclusão no BPC PcD-

Atêndimento social. R€gistro

prontuário.

Red€

Socioassistencial,

demàis políticas
públicas e Sistema

de Garêntia de
Dirêltos.

Núrnero de usuários

en€ãminhados parã a Rede

socioãssistencial (Proteção
SocialBásica CRAs).

Atendimento social. Registro

prontuáíio.

Núnrero de encaminhamentos
realüados para a Rede

Socioâssistencial {Proteção
SocialBásica - CRAS)que foram

efetivados.

Atendimento social. Registro

Prontuário.

Número de encaminharllentos
para a Rede Socioâssistenclãl

{ProtêÇão Social Especiãl

CREAs),

Atendimento social. Registro

prontuário.

Númêrô dê ên.áminhãmêntôs
realiiados parâ a Rede

Socioassistencial (Proteção

So.ial Espe.ial de Média
Complêridade CREAS) que

íorãm eÍêtivados.

Atendimento sociá1. Registro
prontuário.

Númêrô dê !s!áriôs
encaminhados para acesso às

demais políticas públicàs.

Atendimênto 5ocial, RegisJro

ercntuátio. 
./,//t
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Oêclârada dê Utilidádê Públicá Estadu.l Lei no. 1 L399 dê 0.{07/03
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CsrliÍcâdo de Enlidade de Fins Fihntrópico - Resoluçâo no.252 de 06/1200
CNPJ: 71.7«.007/000!$6

Número dê êncâminhamêntos
reâlizados pâra as demãis

políticas públices.

Atendimento sociel, Registro
píontuáíio.

Número de !suários
encârninhados para o shtemã

de cârantiâ de DÍeitos.
Número de encaminhamentos
reâlizâdos para o sirteÍna de

Garãntia de Direitos que foram
êfetivado§.

Atendimênto social. Registro
prontuário.

Promover apoio às

famílias na tarefa de
cuidâr, diminuindo a

5ue sobrecargã de
trabâlho e utilizando
meios de comunicar e

c!idar que visem à

ênvolvidos e não

somente culdados dê

orientação

íâmiliarês.

%de

s participando das

Número de rêuniões/srupos

famílias/cuidadores
participando das reuniões.

Lista de presença.

Atendimento psicossocial.

Regisúo em pÍoôtuário.
Prevenir situações de
sobrêcar8ê e desgâste

provenientes da relãção
de prestação/demanda

permenentês/prolonSâ

Diminuição
da

sObrecargâ

do

de prestação

%de fãmílias que

diminuição da
Número de íàmílias que

rêlatâram diminuição dã

sobrecarga de trabalho-

5 . RECURSOS LOGÍSTICOS

Esooao físico hecessário poío o Execuaão do Seryíco

O Serviço de Centro-Dia será executâdo pela Orgânização dâ Sociêdade Civil (OSC) - Associação

Renascer, situada nâ Unidade I - Av. Amélia Cury Gâbriel, 4701 - lardim Sorêia e tâmbém, na Unidade ll

- Rua Sebastiana Cândio Pereira,30-Jardim Maracanã, ãmbas unidades em 5ãoJosé do Rlo Preto.

O espaço fÍsico contém espaço institucional destinado a atividades administrativas, de planejamento e

reuniões de êquipe,

Unidãde I'Av. Améliâ cury Gábriê|,4701 -Js.dim Solaia -Sáo Josédo Rio PÉto/SP
Unidadê ll- Ruâ Sebast ana càndiô Perêiíe,30 -Jadim lllaBcânã - Sào José do Rio PÍêto/SP

Fone: (17) 3213 9595 - ww.associe@o,êna@í.org.bÍ
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Quântidade Descrição

01 Sala Equipe Íécnica 5,2rn x 4m

04 Salas de atividadesem Grupo 6m x 6m

01 Sala cu inária 6m x 6m

01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 Bânheiro masculino 6m x 2,6m

01 corredor

Areas aomuns

Quantidade oescrição

01 Sa ê Esperã/Recepção

01 Sala telefonista / Atendimento ao público

01 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos úsuários)

01 Banheiro pâra público 1,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m

01 Cozinhâ 6m x 5m

01 Áreâ de serviço para limpêza prâtos/utensílios4m x 5m

01 Área de despensa (guarda de mantimentos) 4,55m x 6m

01 Câmara frla 6,05m x 3,6m

01 Pátio de dêscanso

01 Lavanderiâ -9,3m x 2m

01 Sala de informáticâ

RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTÉ

Unidâdê l-Av.Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jadim SoÉia_São José do Rio Pêto/SP
Unidade ll- Rua Sebâstianâ Cándio PêÉnâ,30-Jadim lLlâíâcaná - Sáo José do Rio PÉto/SP

Fone: (17) 321 3.9595 - wW.associâcaorcnascer.oQ.br

DescÍição

Salâ Êquipe Técnicâ 5,2m x 4m: 02 armário de aço fêchado de 02 portas, 01 mesa

individual, o1 mesâ de reuniâo, 02 computadores.
Sâla de atividades em Grupo: 02 mesas de madeirat 02 bancos,01 mesa monitor,0l
cadêira monitor, 01 estante de aço aberta com 03 prâtêleiras, 0l ventilador

Sala de âtividades em Grupo: 02 mesas sextagonal, 01 armário de aço fechado de 02

portãs, 02 êstantes de aço aberta com 03 prateleirâs cada,01 mesa monitor,0l cadeira,

03 ventiladores, 14 cadeiras

Sala de atividâdes em Grupo: 02 mesas retangulâres, 03 armários de aço fechado com

02 portas,01 mesa técnico,01 cadeirâ, 01vêntilador, 02 estantes de aço aberta com 06

rateleiras, 03 bandinhas

Sala de atividades em Grupo: 02 mesâs retangularês,03 armário de aço fêchado 03

portas, 01êstante de aço aberto com 06 prêteleiras,01 mesa proÍessor,01 cadeira,02

ventiladores, 18 cadeiras

Sala culinária 6m x 6m: 02 freezer horizontâl02 portas,01fogâo de 08 bocas,01

uena, 01 geladêira, 01 balcâo de MDF 09 portas,08 gavetas pequênas,02

Quantidade

01

01

01

01

01

01
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grandes

01 Banheiro fêminino 6m x 2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m

01 Sala para atendimento individual

01 Corredor: com 04 armários roupeiro - 16 portas

Quântidade Descrição

01 Sala Espera/Recepçãoi 01 sofá de 03 lugares e 01 sofá de 02 lugâres

01 Sala telefonistã / Atendimento âo públicor 01 balcão de mdf,02 computadores,0l
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 abertàs cada

01 Banheiro parâ púb ico 1,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m: 15 mesas com 04 cadeiras fixâs,01 bebedouro,0l balcão de

servir alimentos quentes com 08 recipientes, 01 balcão de servir alimentos frios com 04
recipientes, 06 ventiladores

01 Cozinha 6m x 5m : 01 fogão industria 08 bocas, 01 coifa, 01 forno ê gás com 01
prâtêleira,01 forno a gás com 02 prateleiras,0l bâlcão de mdf com 10 portâs e 08
gavetas, 01 ralador de queiio, 01 moedor de carne

01 Áree de serviço para limpeza prãtos/utensílios4m x 5m: 01 mesa de grânito, 01 bancada
de sranito com 08 oortas de corrêr em baixo

01 Área de despensa (guardà de mantimentos) 4,55m x 6m: o1 freezer horizontâl02 portas,

01 armário de 02 portas fechado, prateleiras fixas de concreto abertâs

01 Pátio de descênso:80 colchonetês

01 Lavanderiâ - 9,3m x 2m: 01 máquina de lavar roupa, 01 tanquinho

01 Sala de informática: 09 computâdores, 09 mesàs e 09 cadeiras

6 - PREvlsÃo DE RECEITAS E DE DEsPEsas (prêvisão de receitas e de despêsas a serem
realizadas na execução das âções objeto dêsta parceria)j

Receitas:

- Receitas:

Valor global de até RS 1400.843,00 sendo:

Item 1 - RS1.184.843,00- Recurso Municipãl

Item 2 - R5216.000,00 - Recurso Estâdual
Rlt/t

//

Undade l -Âv Amélla Cury Gâbid l70l - Jârd m Sora a - São José do R o Preto/SP
Unidáde ll- Rua Sêbasliana Càndio PereÍa,30-Jardim Maracânã - Sáo José do Rro Preto/SP

Fone (17) 3213.9595 ' w.ãssociacêoÍenasceÍ 0rg.br
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DêdaÉda d6 Urilidade Públlcâ Íllu.icipal Lêi 5455 dê 11/02/94

DêchÉda d,B t lilidâde Públice Btâduâl L€i no. í I .399 dê 04,Or03
R€conh€êidâ UiilidBdê Públhá Fêdâral O€ceio Publicâdo no OOU 1710/97
Ce.lificâdo dê Enlidâd€ ds Fins Filânlópico - Rêsoluçao n".252 do A6n2nO

CNPJ: 71.744.007/0001-ôô

Oespesas:

iFohte de Financiamentol

1- com recurso Municipali

2 - com recurso Estadual;

6.2 - sERvtços DE TERcEtRos/BENEfíctos

. Pagamento de vale transporte,

. Pagamento de vale alimentação.

. Transporte de usuários

. sêrviço de contabilidade

6.3_MATERIAL DE CONSUMO:

a) Material de Expediente (escritórlo)i

Cole brancâ, corretivo, caneta esferográfica, mârcador de texto, cd, DVD, capa pâra cd, envêlopes,

Srampos para grâmpeador, grampeãdor, clipes, perfurador, carimbeira, tinta parã carimbeira, pincéis

atômicos, pâpel oficio, papel A4, fita lar8a transparente, pilhas, Íitã crepe, borracha, lápis, régua,

têsoura, câneta hidrocor, pãsta com êlástico, pasta envelope, pasta AZ, caixa arquivo morto, macho e

fêmea, pasta suspensa, cartolina, lápis borracha, caneta p/ quadrc branco, caneta p/ cd, calculâdora,

elástico parâ dinheiro, pasta catalogo, etiquetas, clipes, cartucho para impressora.

Unidade l- Av Améla Cury Gabde , 4701 - JaÍdim SoÍá a -SãÔ José do Rro P@to/SP

Unidade ll- Rua Sebasianâ Cindio PereÍâ 30 -JaÍdim lllárâcarã- Sáo José do Rio Prclo/SP
Fone:(17) 3213 9595 _ww associacaorênâscer oÍg br

6.1. QUADRO DE PESSOAL

qTD FUNçAO
SEMANAL BASE

fONÍE

MENTO

01 Superior 30 CLT Rs 3.393,43 1

01 Ter.Ocupacional Superior 30 CLT Rs 2.811,79 1

01 5!perior CLT RS 3.203,87 1,

01 cozinheirã Eôs.Fund. CLT Rs 1.440,55 1

01 Assist-Admanistràtivo Superior CLT Rs 1.525,68 1

OZ CLT Rs 1.2s9,48 1

a2 Ens.Fund 44 CLT Rs 1.266,6s 1

05 Educadorsocial NivelMédio CLT Rs 1.711,92 1

Total:

b"
h{
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oeclârâdã de Utilldâdê PúbLica lilunicipâlLê 5455 de 11/02/94

oeca.âda de Utilidade Pública Estaduál Lêi no 11.399de 04/07/03
Reconhe.ióa tniBâde Públie FeóeÉl Ddêto PubliÉdo no DOU 17/10/97

Cêíifcado dê Entidadêdê Fins Filanlrópico - Rêsoluçáo no.252 dê 06t12Joa

CNPJ: 71.744.007/0001-66

b) MateÍial de Higiene e Limpe.a:
Creme dental, escova de dente, papel toalha, sâbonete em pedra e líquido, papel hiSiênico, algodão

gazes, haste flexível, detergente, água sanitária.limpador, lustrê móveis, veneno sprây, rodo, vassourâ,

mângueira d' aguâ, refil pârâ rodo, cabo para vâssoura e rodo, esponja làvar louça, sabão em bârra,

sêbão em pó desinfetante, luva de borracha, bâldes, sâco de lixo, bacia, vassourâ sanltária, cesto de lixo,

pâno de chão, cera líquidâ, esponja de lavar Íoupâ, amâciante de roupa, esponjâ de aço, palha de aço,

álcool, flanela, papeltoa ha, estopa, anti desengordurante, desodori2ãdor pârâ ambiente.

c) GênêrosAllmentí.los:
Carne bovina, farinha de trigo, coalho, farinhâ de mândioca. Íermento em pó, fêrmento biológico.

gelãtina, mâionese, milho, ervilha, ovos, peixe, suco fruta concentrêdo, vinagre, alho, aveiã, caldo de

galinha e câldo de carne, margarina, bolachâs, ólêo, açúcâr, ârroz, café, macarrão, extrato de tomatê,

acho€olatado, lêite em pó, sal.

Gás de corlnhâ: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botiião ou cilindro de 45

kg (Pas).

Material Socioeduçativo:

1. Artes/Artesa nato:
Sulfitão, isopor, gomâ arábica 15 ml, giz cera cx 12, E.V.a, papel contact, reabastecedor pincel

atômico, palito de sorvete, cd, cârtucho impressora laser, lápis estaca, apontador parê lápis estacâ,

giz colorido, caderno de desenho, papel manilha, canudo gíosso pct, canudo fino, nanquim, tesoura

sem ponta, caneca plástica, cesto de lixo fechado, bóiâ de braço, bóiâ de tronco, cd musica infantil,

papel higiênico para artes, algodão colorido pct, lixa dê parede, esponjâ, caNão, copos descartáveis

, chá mate (textura), farinhâ de trigo (messa modelâr), Íeijão (colagem),8rão de bico (colagem),

macarrão colorido, amido de milho (mingau) e massa para modelar, fósforo, palito de dente,

prendedor de Íoupas, baíbante, lantejoula.

d)

e)

2. Culinária:
Farinha de trigo, Mêisena, Aveia em flocos, Fubá, tôrinha de Íosca, Ovos, [eite, logurte integral,

Achocolatêdo, Açúcar refinado, Açúcar cristâ1, Adoçante, Sal, Pão de formã, Chocolate em barra

lkg, Chocolate granulado, Leite condensado, creme de leite, Leite de coco, Coco ralado, Gelatina ,/,
com sâbor, Gelatinê sem sâbor, Leite em pó, Fermento, Margarina, Óleo, Molho de lomate 

^ 
/\/

Cenoura, alho, Abobrinha, Berinjela, Tomate, alface, Rúcula, cebolâ, Batata, Milho enlatado,lld

Banana, Maça, Pera, Metão, Mamão, Morango, Limão, Laranja, Maracujá, Melanciâ, Arroz. Milho, ' ,
Salsicha, Queijo ralado, Queijo mussarela, Presunto, Palito de sorvête, Palito de pirulito, Pàlito de:'z

unidâde r Av. Amériã cory Gabriel, 4701 - Jadim SoÉiâ - Sáo José do Rio PÍelo/SP I t
Unidàde ll - Rua Sebâsüana Cândio PeÉna, 30 - Jaídim MaEcaná - Sáo Jo§é do Rio PÍetc'/SP --' L'\

Foner (1 7) 3213.9595 . ww âsso.iâcaoenascer.oÍq.br .)



Dêcia.ada de Utiidade Púbticâ MunicpâtLo 5455dê 11/0294
Declêíâdâ dê Uiíidãdê Públca EstaduâlLeinq. 11 3Sg d.04/07/03

Re@nnecrla Utilidade Púbtie FedeÍât De.í.to Pubticâdo no DOU 17hOl97
Cênifi€ado de Enlidadeds Fins FilânÍópico - Resotuçâo n".252 de 0611210A

CNPJ: 71.744.007/0001-66

dênte, Formas de bombom, Copo dê café descartável, Copo grande descartável, Guardanapo, papel

filme, Papel alumínio, Toalha de papel, Filtro de café, pó de café, Chás diversos, Caderno pequeno.

3, AVO e AVP:
Cadârço de tênis, Barbante, Botões, fivelas, Palito de sorvetê, Fita de cetim, Tinta de palhaço, Tinta

Suache, Tinta de tecido, Tinta acrílica para artêsanato, Íinta relevo, Camiseta branca, EVA colorido,
Íecido, Barbante cru, Barbante colorido, Folha sulfite, Papel cartão, Grtolina, papel dobradura,
Papel micro-ondulado, lsopor, Palha de âço, Algodão, Lápis grafite, Lápis de cor, Canetinha,
Miçan8â5, Fio de Nylon, Fio de silicone, Fecho de bUuteria, Agulha sem ponta, Linhâ diversas coret
Feltro diversas cores, Velcro, Cola pano, Cola brânca, Cola quente, Pistola de cola quente, Tesoura
pequena, Tesoura grande.

4. Estímulo Cognitivo:
Folha sulfite, Sulfitão, Cartolina branca, Papelcârtão, Papel micro-ondulado, papel crepom, tolhâ de

seda, Papel Celofãne, Lápis grafite, Lápis dê cor, Giz de cera, Lápis jumbo, Canetinha, Giz de lousâ,

Fita crepe fina, Fita cíepe grossa, Durêx, Régua, Gderno pequeno, Câderno grànde, Caderno de

desenho, EVA diversas cores, Íinta guache, Tinta relevo, Cola branca, Cola colorida, Tesouras, Clips

de papel, Palito de sorvete. Pelito de churrâsco, Massê de modelar, Alfabeto móvel, Borracha,

Apontâdor, Estojo, Eucha Pincel.

5. Atividadê Motora:
Bolas de plástico, Bolas de voley, Bolas de tênis, Bolas pequenês diversas cores, Bambolê, Corda

grãnde, Corda individuâ1, Peteca, Bexigas coloridas, Medalhas, Argolas de plástico.

6. Jogos:
Dama, Trilha, Ludo, 60 sêgundos, Pega varetas, Baralho.

7, Músicâ:
CD, Baquetas. Violão, Meia lua, Chocalho, Pandeiío,9rrdo.

8. Íeatro:
Livro de histórias, Tinta de palhâço, Acessórios para figurino, Batom, Jogo de Blush, Pancake, Jogo

de Sombrâs, Delineador, gase líquida, Pó compacto, [ápis de olho.

de banho,

Unidâde I'Av. Amê ie Cury Gabr el, 4701 -Jad m Solaia -São José do R o Prelo/SP
Unidade ll- Rua Sebaslianâ Cãndio PêÍeila. 30 -Jaídim Mâ€cânã - Sáo José do Rio PÉlo/SP

Fone: (17) 3213.9595 ' www. associacaoGiascer org br
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DecaÍadê de Uti dâde Públicá lrlunicpa Le 5455 de 11/02/94
oecaÍada de Uliidade Públca Estâdúâ Le f' 'l'l 39s de 04/07/03

Recôôheôidâ Ut idade Púb ôâ Fedêral DecÍeto Publcâdô nô DOU l7l10/97
cerrúcádode Entdade dê Fins Filênlrópcô-Resôúção n' 252 de061121aa

CNPJ 71 744 00710001 66

6.4 - SERVIÇOS DE TERCETROS:

. Pagamento de tarlfas: Água e esgoto, energia elétrlca e serviÇos de te ecomun cação/internet

. Pagamentos de exames ocupacionais: Exarnes médicos parê fins de admissão e demissão de

funclonários.
. Gás de corinhâ: botijão de 13 kg (P13), botljão ou cillndro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de

4s kg (P4s).

. Transporte de usuários: parã ate 18 pessoas por melo de prestador de serviços

. Serviço de contabilidade: mensâl

6.6 - ANEXOSI

6.6.1 - Grade de Atividades

6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

8 - aPRovaçÃo PELo coNcEDENTE

são losé do Rio Prêto,'Ll de

fuidcirl lisüoo Íibeiro 8erusst
cRE55 25 455

Secretária MLrn ÊipãL de As5lnêncla Soc ã

/

Undade Av Améia Cury Gâbnel.470l JardlmSorâa Sáô José do Ro PrelorsP
Un dade !- R!ê Sebastana Câ.dio Pereira 30 Jardlm Márâcêná Sáo José do Rio Prelô/SP

Fone (17) 3213 9595 wW . ssoclacao renasceÍ or9 br

7 _ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entldader Associêção Renàscer

Nome do DirigenterAparecldo Ferreira Pacheco

Com isso , pede se o DEFE R MENTO dês Ati e Plano de-Tràbãlho.

, t0 de lqhhoy'e 2019.
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Decêrada de Utildade Púbioê MunlcpâlLê 5455 dê 11/02/94

oêclârâdã de uiiiidãde Públic. Esrãdua Le no. 11.399 de 04/07103

Reconhêcida Uiilidáde PÚblic FedêrslOecreto Pub iedo no DO|J 17l10/97

CertiÍic€do de Enlidade de Fi.s Filantópico - Resoluçao n'- 252 de 06!12100

CNPJ: 71 744.007/0001'66

6.6-ANEXOS:

6.5.1 -GÍade de Atividades
SERVIçO CENTRO DrA PARA PESSOAS COM DEF|CtÊNC|AS E SEUS FAMTLTARES

ATIVIDADES

PERIOD

ICIDAD

E

trabalho
':

o

'õ

,E

Planeiamento e or8anização das atividâdes.

construção e avâliâção do Plano lndividuãlizado
de Atendimento PIA em conjunto com equipe
técnica, usuário e Íâmíliâ/cuidador. úabalho

Construção de grade aplicada de àtividadês Dê âcordo coÍn
plano de
trabalho

Reuniôes paÍa discussão de casos

Prontuários: ãbenura e alimentação

Reunião para avaliâção do Serviço quanto a suâ

ualidad€ e âlcance dos obietivos propostos.

E

a
a

E

Reallzâr acolhimento, âtendlmento, visita
domiciliàr, êncaminhômento
acompânhamento dos uíráíios de mãneira
coordenada com a rêde sócioassistencial

ública e privada.

8i00/11l0O
15:00/17:30

rer 8:00/9:00
Sêx

14:00/1s:00

Capoeira

Estim! ação cogn tivê

8:00/11:00
a33Ol77:oO
8:00/11:00
13 30/17:oo
8:00/11:00
Il:30/17i00

13:30/17 00

8r00/11:00
13:30/17:tlo

Oficina de padariê e coíre ãtãs

OÍiclnas de âtlvldades motoras

U.ldâde - Av. Améliâ Cury GêbÍie|,4701 -Jardim Soraia -Sáo Jo§é do Riô Preto/SP

Unldade ll Rúe Sebâsliana Càndio Perêirâ,30-JâÍd m Mare€nã - SâoJosé do Ro PÍêto/SP

U
Fonê: ( 17) 3213.9595 - !w.asso.iacâoÉ.ás@r.o.g.br
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D€claÍada dê Ulilidedê Públlcâ Municipâl Lêi 5455 de 11102/94

oêcrelada de t rilirâdê Públicâ Estaduar Lei nc. I 1 .399 de 04/0703
R€connêcidã Utilidádê Públie Fed6rêl De.reto Publlcádo no DOU 17lr0/97
Cêdilio8do d€ Entidâdê dê Fins Fl|âniíôpico - Rêsoluçâo no 252 d. Oôl12lOA

CNPJ: 71.744.007/0001-66

U. dâdê - Av Amélie Cury Gêbrlel,4701 -Jâdim SoGie -São.losé do Ro Preto/SP
Unid.de ll- Ruâ sêbesriana cândiô Pe€na.30-Jadlm Meíecaná - São José do Ro Pr.to/SP

Fone (17)3213 9595 - lvuw assôôiacãoÍenâser.olg br

4.,
/'{

t3:30/77:oo
Oferta deaçõesdeâpoio na realização de
ativid.des essenciais dã vlda diáriâ (c!ldâdos
básicos)

D árlo 8:00/L7:30

Oferta de âpoio parâ autonomiã e participação
(cuidãdos instrumentãis)

Diário 8:0O/17:30

Colônia de férias com ofertas de àtividades
Sem€st

ral
trãbalho

!c
,3 uS

ÊTtrõg

Grupo com famílias Mensal 18:oo/19:00
Reuniâo com as Íamílias

Sernest

ral
trãbalho

Atendimento a famÍliâ Dlárlo 8:00 às 17:00

E

õ!
àts

,E

Atividades nos territórios do município, visando

desenvolver ãções que propiciem a participação
das pessoas com deficiência na vida comunitária
e do territó.io, comorvisitas a clubes, teatros,
intêrâção com as escolas, visitas aos CRAS,

caminhadas, participação em atividàdes
artíslicas, culturais e esportivas

t\,4ensêl

Artlculação com ê Politica de Sêúde para a

garantla de atendlmento;
5emân

al
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O€clalada de Utllldade Pública Municipal Lêi 5455 de 11/02/94

Dêclarada de Utilidáde Pública Eslâdual Lei no 11.399 dê 04/07/03

Rêconhecida Ulilidad€ Púbtica Fedêíal Oecrelo Publicado no DOU 17í0197

C,eíificâdo de Entidadê dê Fins FilanlÍópico - Resoluçáo n". 252 oe 6t1zoo
CNPJr 71.744.007/0001-66

crono8ramâ de âtividâdes 2019

iul AC 5€t Ou
t

Oe

Olm€ nsão tre balho Técnico-Opêrativo

Plânejamento âtividades x

Construção e avâliâção do Plãno lndividuali?ado deAtêndimento- PIA X x x X X

Construção dê Erade de aUvidades x

Reuniões parâ discussão de casos x x X X X

Prontuários: Elaboração e alimêntação x x x X X

Reunião paía .valiação do Serviço x X X x x x

Dimensão trabâlho com o Usuário

Rêalizarâcolhimento, atendimento, visita domi€iliar, encaminhâmênto e

acompanhamento dos usuários

X x X X X

OÍicinas dê ocupacionah

Culináriâ X x X X X

x x X x x

Estimulo cognitivo X X X x X x

x x x X X x

lúúsica X X X X X

Dança X x X x x X

X X X x X

0ficinâs dê atividades motoras X X x X x X

oíicina padâriâ e correlãtas X x x x X X

Ofertã de ãçõêsdeâpoio na realilação de atividades êssenciais dâ vidã

diária.

x x X X X x

Oferta de aÇôes de apolo para âutononria e paÊicipação x x X X X x

Colônia dê férias X

oimênsão do trâbalho coma Íãmíliâ

Reunião com as famÍlias X

X x X X

Grupo de Íamílias X x X X

Atendimento à famÍlia x X X X X X

Oimênsão do trabatho no teritório
Atividades no teÍritório, comoi visitas a clubes, escolas,teatros, museus;

caminhâdas pêloteÍritório; visitas ao CRASdo território; participação em

atividãdes artísticas, culturais e esponivas.

X x X x X x

Articulação com a rêde sócloasslstenciale demais polítlcas pÚblcas. x X X X X X

fr/.
/x{

Unidade l- Av. Améliâ Cury Gâbriel.4701 -Jardim SoÍâiã-Sêo José dô Rio PÉIô/SP
U nidade ll - Rua Sebasila nâ Cândio Pereira 30 - Ja.dim Àlâracaná - Sào José do Rio Prcto/SP

Fone: (17) 3213 9595 ' M.âssociâcâorenascer org.b.
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oêcrârâdâ dê utuldâdê Públlc. Irlunicipâl Lêl 5455 de 11/0294

D€chredâ d6 t lilidâdê Públic! Esi.dúal Lêi n . 1 1 .39s dê 0a/07/03
Roconlrêcidâ utiidâdê Púbricá Fêdênr oêcreto Publlc.do no oou 1710197
ceíilicado de Enridade de Fins FilanrÍópico - R.solução n'.252 do 00/12100

CNPJr 71.744.007/0001-66

CRONOGNAMA DE ATIVIDADES . 2O2O

Unidade l- Av. Amélia Cury Gabriel,470l -Jãrdim SoÍâiã-São José do Rio Prelo/SP
Unidade ll- Ruã Sebastanâ Cândio Pêreirâ 30 -Jardim l4sÍêcarã-Sáo José do Rio Pre(o/SP

Fone: (17) 3213 9595 - ww associaceorcrãscer.oíg br M

i
Jul tu 5et Ou

t
No Dê

oimênsão trabalho Técnico-Opêrativo X X

Planejãmento atividàdes X

CônstrLrção e ava iâção do PLano ndividualizado de X x X X x x X X X X

Construção de grãde de atividades X X

Reuniões para discussão de casos x X x X X x X X x X

Prontuários: Elaborâção e alimentação x X x x X X X X

Reunião pàÍa avãliação do Serviço X X X X X X X x X x X x

Dimensãô trãbãlho.ôm o tJsuário

Reâlizaí acolhimento, atendimênto, visitê domiciliêr,
e, ram arãme'rto e àcorpanFêrento dos LsLário-

X x X X x x x x X x

Oficinãs de ocupacionais x X x x X X X X X X

Culináíiâ x X X X X X X X X X

X X x x x X x X X X X

X x x x X X X X X X X

X x X X x X X X X x X X

Músicê x X X X X x x x x x x

Dãnça X X X X X x x x x X

X X X X X X X x X X X X

Ofi.inâs de atividades motoÍas x X X X x X X X X X

Oficinê padaria e correlatês X x X x x x x x X x X

Oferta de àções de apoio na realização de atividãdes
essenciàis dà vida dlárlã.

X x x x x x X X X X X

Oferta de ações de apoio para âutonomiâ ê pârticipâção x x x x x x x x x x x x

colônia de férias x x
Dimensão do trabâlho coma fãmilia

Reunião com as Íãmílias X X

X x x X x x x X X X X

x x X X x X X X x

Atendimento A farrliliã

Dimênsão do trabãlho no territórlo X X X X x X X X X x x x

Atividades noterritório, como: visitasãclubes,
escolas/teãtros, museus; caminhadas pelo têrritório;
vlsitas ao CRAS do território; pafticlpação em atividêdês
artístlcas, culturais e esportivas.

x x X x x x X X X X

Ârticulação com a íede sócioãssistencial e demais
políti(âs pÚblicas.

X X x X X X X X X X X X
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Decarada de Uti dade Púbicê rúun ôpaLLe a455de11102194

oeclarada de Uli dade Pública Eslad!, Le no 11 399 dê 04/07/03

Reconheciilâ Ut idadePúbLca Federal Decrelo Publcadô no Dal] 17l1Al9T

cêdifcado dê Enlidade de F is F lânlróp co - Reso Lrçáo no. 252 de 06/12100

CNPJ 71 744 007/0001-66

CRONOGRAMA DE ÂTIVIDADES ' 2021

lân
i

Jul Ag set

Planeiamento atividades x

Construção e avaliação do Plano lnd v dualizado de Atendimento Pla x X X X X X X

construção de Brade dê ativ dades X

Re!nlôes para d scu5são de casos x x X X X X X X

Prontuáriosr Elaboração e al mentação X X X X x X X X

Prontuários: ElaboÍação e alim,"ntação X X X X X x X X

Reunião para avaliãção do Serviço X X x X x X X

Dimensão trâbâlho com o Usuário

Rea liza r acolhim ento, atendimento, visiÍa domi€iliãr,

encàminhàmenro e àcompanhamento dos usuáíios

X X x x X x x x

Oficinas de ocupacionais

Culináriâ x X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Estímulo cogritivo X X X x x X X X x

x x X X X X X

Música x X X X X X X X

Dânça X X X X X x X x

X x X x x X x x

Oficinâs de atividades nrotoras X x x x x X X X x

Oficlna padarià e corre atas x X x X X X X x

OÍerta de êçôes de apoio na realDêção de ativldades essênclais da

v da diária.

X x X X X X X X X

oterta de ações de apolo para autonomia e participação X X X X x X X X X

colônia de ÍéÍias x X

Dirnensão do trabalho coma família

Rêunião com as famílias X x

x X X x X X X X

x X X X X

Atendlmento à f.mílê x X x X x x X X

Dimênsãô dotrãbãlhô nô têrritório

Atividâdes no território, como: v sitas a c !bes, escolas,teaÍos,

museust caminhadas pelo territór o; vi§itãs ao CRAS do territórioi
participação em êtlvidades ãrtísticas, culturais e esportivas.

x X x X X X X X X

Articu ação com a rede sóc oassistenc êle deriais políticas públicas x x X X X X X X x

Unidâde l-av.Áméliâ CuryGab el, 4701 - Jardim Soaiâ - São Josédo Rio PÍeto/SP

Unidâdê ll- Rua Sebãstiãna Cándio PerciÉ, 30 -Jadim Mâracanã -Sáo José do Rio Prelo/sP
Fone: (17) 3213.9595 ' M.âssociacaoÉnascer'oE br
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cioNooRAitÀ DE oEsE BoLso Dos REcuRsos FlxaNcÉlRos

a!9-2!r9
loilE oO gERvlçO: P.orêdo §ocial Elpêclal páÉ p€$oa8 @m d6ícênci. ê .uãs Íârnlliãs êm Cêntro Dla
vllancl. d. p.r.sli: 0í/01/2014 . 3{Y0620i I
vhanct. do to.dadvo: 01/07/20t 0 . 30/00t2021
orbün do llcúÉo: üuiactP L

-/.tl ----

EnceÍgos
R$ 28 100 00 R$ 28.100 00 R$ 2ô.100,00 RS 28.100,00 R§ 28 100,00 R$ 28.510,00 R§ 169.010,00

Ssla.ial
R$

R$ 14.250,00 R$ 14 250.00 R5 285@,00

R$ 5't15 79 R$ 3.974,21 RS 9 090.00

R$ 10.000,00 R§ í000000

R$ 3 750,00 RS 3750,00 R$ 3.75000 RS 3.750,00 R$ 3 750,00 R$ 3.750,00 R§ 22 500 00

R$ 4.ô88.00 R§ 4.688,00 R§ 4 688 00 R$ 4 688 00 R$ 4.684.00 RS 4 688 00 Rt 28.128.00

R§

TOTAL R$ 36 538,00 R§ 3ô 538,00 R$ 36.538.00 RS 36.538,00 R§ 50 788.00 ^, u?r{t' R$ 13.974,21 R$ 267228 00

são JGé dô Rio Pêro l0 dê Junho dê 2019

,-_.. ,.1 I..ru)
CONFÊR

SE MAapâ@do Femi6 F
PÊ!'d6or{asociação
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cRoNocRAMA DE #;ffiãüffi". REcuRSos FrNANcErRos
ANO 20't9

NOME DO SERVIÇO: Proteçâo Social Especial para pessoas com deÍicência e suas famílias em Centro Dia
Vigência da parceriar 01/01/20'18 a 30/06/2019
Vigência do í" aditivot 0110712019 a 30l0gl2o21
Origem do recuso: ESTADUAL

DESPÊSAS JULHO AGOSTÔ SETEMBRÔ OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOÍAL

Serviços de TeÍceiÍos 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

Material de Consumo 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

TOTAL R$ 8.000,00 R$ 8.000.00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 
7)1o,oo

R$ 48.000,00

__/*\ (-> , ,.,.r//
=-\São José do Rio Preto, 10 de Junho de 20'19. r'+r9+ ido Ferreira
Associaçáo 4;t-

5ÉM4s
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PLAI{O i,E^PLIC çAO 06 RECUiSO§ Fll{AtaCÉROA

1üÍEC!e
ltoLÊ DO SERvIço: Ploleçlo §ocial Espêclal pãE p.ÊÊoa§ com dêficônclt e su.B lamílis êm cêntío oiã
MgancL d. p.r@ri.: olDr20'10 â 30/06/2019
ugôncta do l..dlüvo: 01/07/2019 a3o109a021

-J2.1_-

CONFERID'
SEMAS i

DESPESAS
RECURSO RÉCURSO RECUÊSOS OOAÇÃO OE DO çÃO OE

R$ 169 010 00 R$ R$ RS R$ 1ô9 010,00

R$ R$ RS R$

R$ 28.500,00 R$ RS R$ RS 28.s00,00

R§ 9.090.00 R$ RS R$ R$ 9 090,00

Rí 10.000.00 R$ R$ R$ R$ 10.000,00

S€Íviços de Íêícêiro§ / R$ 22 500,00 RS R5 R$ R$ 22.500.00

RS 28128,00 RS 26.500,00 RS R$ R$ ES 56.ô28,00

R$ R$ 19.500,00 R$ RS ^,4 Ri 
/ 

'ls.sw.@

ÍOTAL Rl 267.228,00 RÍ 48.000,00 Rt Rg R3 Rt / 315.22E,00

/)
sãô JÀsé do Rtô PEro, 10 dê Junho de 2019

,"//z
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CONFERIDO
SE MAS
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cnoirocR Â oE oÉ3Eíaol§o I)06 RErcuRÊoc ftlatlcElRo§

§oea
r'uE Do aEivrço: prd.çao §od.l E$€clc p.r t .eadl dícltd.. i6ítÍlt .m crÚD 0iã
vtancL d. ,cÍi.: 01/0112013 á 30106/2010

vhaúêr. do í drdvo: 01,0712010 . , 1fl2m1

otl!6 do rcu6o: EsÍat,lral

R ,/3f6o.oo

Fl 30{0,7 nr e/oooo

são J6ó do R'o Pú. 10 d. Jr{E e 2m0

,,,\ ,«L
=- &.É

4.*-
CONFER!DO

SEMAS
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PLAriro DE aPlrcaçÃo os REcuRSos FrNAxcEtRos
Ãr{o 2020

NOf,E OO SERvtÇO: PÍolêção S@iar Espe.i.l para pess@s com del6nciâ ê suás íamilias êm Cenl.o D'a
Vlqâncl. d. pârc.r|.: 01/01/2013 a 30/06/2019

Vlgânch do lo.tlltlvo: 01/07/2019 3 3C/09/2021

-y-/-

CÔNFERIDÚ
SE MAS

OESPESAS
RÊCURSO RECURSO

ESIAOUÂI
RECURSOS DOAçÂO DÉ

PEssoas JURlDtcas
DoaÇÃo oE

PEsso^s FíslcÀs

R§ 337.929,00 R§ R$ R$ R$ R$ 337 929,00

R§ 12 953,00 R§ R$ RS R$ 12.953,00

R$ 30.000,00 RS R$ R$ R$ 30.000.00

R$ 9.271,00 R$ RS R$ R$ 9.271,00

RS 17.475,00 RS R§ R$ R$ 17.475.00

SêNi@s d€ Íercêno€ / R§ 4ô.732.00 R$ RS R$ 116.732,00

RS 56620.00 R3 57 @0,00 R$ R5 R$ R$ 115.620,00

R$ R$ 39.000,00 R$ RS

^' /'/
R§ 39 000.00

TOTAL R$ 512.980,00 R' 96.000,00 R5 RÍ R$', R$ 608_980,00

SãoJósê do Rio PÍelô.10 deJunho de 2019 / //y,z--
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ôRONOGR{,,Â OE OEBEÍÍBOLSO DO8 i!CUÂ6OS íNÁNC!|RG

ioxE Do tllivrço: PÉi.co sodd Êrpêd !.. r..d! on d.íc§rd.. s hnx! r cânlo Da
vrelúr.b r..Én: oror/x1a. 3otlrzors
\rcaftr..ro f .dt[6: 01tsr/2or9. !0n§@1
oí0., do euE.: InuNrcrPAl

* y'"*' 5\552.o3

são José do R o PElo, dia 10 d. Junho d€ 20rg

.z)(
-p**-

CON F ERID'T
SEMAS

/)
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cRoNoGR MA DE DEsEru"or"i il"'"J"r^ao" r,uon".,"o"
ÁNO 2021

I'IOME DO SERVIçO: Protêçáo soÕiâL Espec al pára passoes com dercência e suas ÍamÍlias êm CentÍo Diâ
Vigência dá parc6ria:01/01/201a a 30/06/2019
Vigência do 1. âditivo: 01/0712019 a 3OlO9l2O21

Ortsêm do rêcuEor ESTADUAL

JUNNO 5ET€M3RO

SeÍviços de Tercekos R$ 4.750,00 R$ 4 750 00 R$ 4.750,00 RS 4 750 00 R$ 4 750 00 R$ 4.750,00 R$ 4 750,00 R$ 4 750,00 RS 4 750,00 R$ 42 750,00

I\,lateíia de Consumo R$ 3 250,00 R$ 3 250,00 R$ 3.250,00 R$ 3 250 00 RS 3 250,00 RS 3.250,00 R$ 3 250,00 R$ 3 250,00 R$ 3 250 00 R$ 29 250.00

TOTAL R$ I000,00 R$ 8.000,00 R$ 8 000 00 RS 8.000 00 R$ I000.00 R$ 8.000,00 R$ I000,00 -/.\* ", lÃ), R$ 72.000,00

ISão José do Rio Proto, 10 de Junho de20l9

-?*-_,

sE úp,5

/)



, ô,
1...\

euno oe mucri'ç.ffi ã§lÊôiisos rruncernos
axo 202t

l{OltlE DO SERVIçO| PÍoleçãôSocialÊspeciálparapessoasmmdêficênciâesuasÍsfiilias6mCentÍooia
vigancb d. parc.ria: 01/01/2018 a 30/06/2019
vigaícb dô t! edluvor 01/07/2019 a 3010912021

-e4
CONFERID,

SEMÀ5

RECURSO RECURSO
ESTADUÀL

RECURSOS DOAçÃO DE
PESSOÀS JURIOICAS

DOAçÀO DE
PEssoÂs FlgtcÂs

RS 263 770,00 R$ R$ R$ R$ Rt 263.770 00

R$ 9849,50 RS R$ R$ R$ 9.849,50

R$ 2ô000,00 RS RS R6 26 000.00

R8 E 732.00 R$ R$ R$ R$ E.732.00

R$ 14000,00 RS R$ R$ R$ 14.000,00

SêMços dê Têícênos / R§ 36473,50 RS R$ R$ Rt 36.473.50

R§ 45 810,00 RS 42.750 00 R$ R$ R$ R$ 88 56000

R$ RS 29.250 00 RS R$
", ,/

Rs 2síí/,oo

ÍOTÂL RS 404.ô35,00 R§ 72.0!0,00 R3 Rí R1-/ R5 4, 5,00

São José do Rrô Prêro.10 dê Junhodê 201s /l "/L///l
\^.L:11
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