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Declârde de Utitdadê púbticâ MunrcipalLer5455 de 1VO2/94

^ 
uecráÉda de utiud€dê púb,rcâ Esrsduat Lê, no 1 1 . 399 de 04/07/03

Cenificado de Entidade d. Fios Firântúpi, - ResduÉo no- 252 .tê o6h2no
CNPJ: 71.7,4,4.00710001{6

São José do Rio Preto, dia 09 de Dezembro de 2019.

Ofício no 116/ 2019

Excelentlssimo Senhor
Carlos Cesar Zaitune
Prefeito Municipal de Guapiaçu

Assunto: Aditamento de parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação
Renascer

A Associação Renascer vem por meio de este solicitar o
aditamento para a manutenção dos atendimentos educacionais e sociais a 21

educandos do município de Guapiaçu, de Janeiro a Dezembro 2020, no valor
per capita de R$513,00 (QuinlÉntos e treze reais) mensal por aluno, com
reajuste de 9,2% no valor, devido ao aumento do valor de custeio, com dissídio
de recursos humanos, aumento de valor de energia eléhica, gás, etc e mais

M1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo em Junho/2020, totalizÀnd'o
R$130.276,00 (Cento e trinta mil duzentos e setenta e seis reais), conÍorme plano
de tÍabalho.

eração.

Av. Amélja Cury Cab el,4701 Jardim Soraia- São José do Rio Preto/SP -CEP 15075'220
Fon e: I 7 3 2 I 3.9595 E-mail: ptojgla§1@essoci4êaEqasçqqg.br Site: ytlw.êllociacaoÍenascg!.o.Igb

Sem mais, renov de estima e

Respeitosamente,
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DeclaÉdade Uiilldâdê Púbicalvunicipal Lei5455de 1r02l94
Decaradã de Urlridadê Públca EsrâduaLLeiro. 11.399 de 04/07/03

Recoiheclda Utilidade Públicâ FedêraLDecElo Publi€do no DoU 17l10/97
Certifcado dê Entidade de Fins Filarkópico - Rêsollrçáo n'.252 de O642DA

CNPJr 71 744.007/0001-66

São José do Rio Preto, dia 09 de Dezembro de 2019.

Oficio n" 176 / 2079

Excelentíssimo Senhor
Carlos Ces Zaitune
Prefeito Municipal de Guapiaçu

Assunto: Adiiarnento de parceria entrc a Prefeitura MuniciPal e a Associ.rçàtr
Renascer

A Associação Renascer vem por mcio de este solicitar tr

aditamcnto para a manutcnção.los atendimentos eclucacionais e sociais a 21

educandos do município de Guapiaçu, dc Janeiro â Dezembro 2020, no valor
per capita de R$513,00 (Quinhentos e treze rcais) tnensal por aluno, com
rcajustc dc 9,2?i no lalor, clevido ao aumento do valor de custeio, com dissídicr
cle rccursos humanos, aumento dc valor dc cncrgia elétrica, gás, etc u mais
R$1000,00 (unr mil reais) de materiais de consumo em Junho/2()20, totalizando
R$130.276.00 (Cento e trinta mil .luzentos e setenta e seis rcais), conforme plano
de trabalho.

A!.AnréliaCurlCabriel .1101 Jardim Soraia São José do Itio PretolsP CIrP 15075-220
lrone: l7 1211.9595 l-- nrall: proietosraqssociacaorcnâscer.org.br Site: \\.ww.assoclacaorenascer org br

Sem mais, renovamos votos de estima e
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Sãolosé do Rio pretô/Sp
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A5sociação Renascer

1. Dados cadastrãis da Entidade - Proponentei
M u n icÍpio/Estado:São losé do

Rio Preto/SP

CNPJ: 7 7.t 44.007 /OOO1-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio preto - Sp - CÊp

75075-220

Telefone: 7l
3213.9595

Fêx: e-mail: proietos@associacaorenascer.orq.br;

Ne da Conta Corrente:151013-4 Código do Banco: Banco do Brasil - 001

Ne da Agência:0057-4 Praça de Pagamento: Sâo José do Rio Preto

2. Dâdos cadastrais do Dirigente da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco Datâ da Posse: 01/04/2017

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado Cargo/Fu nçâo:Presidente

CPF: 428.673.558-34 RG:7.546.299 0 órgão

expedidor:

SSP/SP

Data da Expedição:

24/08/2015

Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, e 01, Cond. Oahma tt São tosé do Rio pr"to _Sp CfF
15.061.751

Telefone Residenciali

(17) 3213.9sgs
Telefone Celular:

{t7J 9971s-7644
e-mâil:

administrador@associâcâoren

ascer.org.br

PLANO DE ÍRABALHO / PREFEITURA MUNICIPAI. DE GUAPIAçU

I. DADOS CADASTRAIS
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OeclaÍada dê Ulilidade Pública i,lunicipal Lei 5455 de 11/02194

Declarada de Utilldade Pública Esiadual Lei n". 11.399 de 04/07/03
Rêconhêcidâ Uulidâdê Públicã Fêde.âlDêc.etô Publlcâdô nô DOU 17l10/97

CerrlÍcado de Enr dãde de Fins Filantrópico - Resolução n4.252 de 06\ZA0
CNPJ: 71 .744.007/0001 66

PROJETO

l- Descrição da realidade que será obieto da pârceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

A Associaçâo Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do

deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte, cultura e trabalho.

Educação

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas de

educação especial e ensino Íundamental de 1" à 3" série, para alunos de 06 a 30 anos,

onde programas são aplicados lêvândo em consideração os interesses, capacidades,

características e necessidades de aprendizagem de cada educando, tendo em vista as

Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um serviço especializado e

diferenciado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos currículos,

métodos, técnicas, recursos êducativos são adaptados e em conformidade com a

legislação viBente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens, aplicados
por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogia é cenÍada no aluno, capaz de educar de forma integrada todos,
inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Assistência Soclal

Considerando que algumas situaçôês vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas
famílias aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa com
deficiência quanto dos cuidadores familiarês, o Serviço de Cêntro Dia surgiu para
ofertar atendimento para pessoas de 18 a 50 anos de idade, em situações de
dependência associadas, com:

Convivência com ê situação de pobreza;
Desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços êssenciais;
Não participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território;
lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores/familiares;

diferentes característicâs e necessidades de cada aluno.

são Jo!é dô Ró Preto/sP
!n dàdê Av Amé à CurV 6abr ê, 4701 -lardjm Sora â rêt: 17 - l21i 9595

lln dadê I - Rua Sebaíiana când o PêÍêna,30-lardim Maracanã T€L:17 1216.9595
Emâll, proleto5@aso. âcâorê.âsrl!!4ü site www.sso.lacaorenascer.oÍE.br
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Situações de abandono, negligência e/ou maus tratos, violência física e ou psicológicaj
Ausência de cuidadores Íamiliares ou a precariedade dos cuidados familiares em
virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis, necessidade
de todos os familiares trabalharemj
Situação de estresse do cuidador familiâr, em virtude da oferta de cuidados de longa
permanência;

Alto custo da oferta familiar de cuidâdos;
lmpedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores familiarês em virtude da
necessidade de ofertar cuidados na família.

Desta forma, o Serviço de

uma unidade especializada

um conjunto

- de convivência

- fortalecimento

- apoio e

grupal, social

de vínculos e

CENTRO-DlA foi implantado na Associação Renascer como

de proteção social, de atendimento durante o dia, presta

vâriado de atividades:

orientâção

no território

e comunitária, cuidados pessoaisi

ampliàção das relações sociaisj

aos cuidadores íamiliarês;

e à tecnologiàs assistiva de autonomia e- acêsso a outros sêrviços

convivência.

Todas estas atividades são realizadas de forma individual, em grupo e comunitária
prestadas pela equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidadores, familiares e
comunidade.

O Centro Dia oferece uma atenção integral à pessoa com deíiciência em situação de
dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos
cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados
na famíliâ. Neste contexto, contribuem parâ o fortalecimento de vínculos e do papel
protetivo da família; para o favorecimento da autonomia dos cuidadores familiaíes na
conciliação dos papeis sociais de cuidâdos, desenvolvimento de pÍojetos pessoais,
estudos, trabalho e convivênciâ com os demais integrantes da família; além de prestar
orientação sobre a importância dos autocuidados dos cuidadores,

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

atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de parcerias com

sâorosédoRiopíêro/sp lJ
unidader-av Àmétiã cuíy Gãbriêt,47ol -lardim sorãiâ-Íel:l7 3213.9595 I "

unidâdell-RuâsêbastiânàcândioPêrena,30-lardimMaÍâcânã-Tet:17-3216.9s9s / ,'
Email: pro êtos@ãsociacàoÍenasc€r.ors.br Slie:www.a*oclacaorenàs.ê. ors.br / /
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órgãos públicos para a mânutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,
custeio da estruturâ, mâteriais de consumo e âvaliação multidisciplinar, conformê
êncaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do

desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outra instituição apropriada.

Desta forma, como atendemos a até 21 munícipes de Guapiaçu, é nêcessária a parcerià

com este município parâ o repasse de verbê refêrente ao custeio destês atendimentos,
o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou custeio e/ou materiais
de consumo avaliâção de equipe.

ll - ldentificação do objeto a ser exêcutado;

Promover o atendimento educâcional, em ensino especial ou fundamental de

1'à 3" série, ou serviço de centro diâ de até 21 pessoas com defaciência intelectual do

municÍpio dê Guapiaçu.

Cada atendido receberá atendimento em programa específico, em consonáncia com a

avaliação de equipe, sua idâde, perfil e habilidade. Neste caso os atendidos que estão
na área educâcional, não estão no programa de assistênciã (Centro Dia) ê vice-veÍsa,
pois são progíâmas de áreas distintas com metodologia e objetivos diferentes.

lll - A dêscriçâo de metas a serem atingldas e de atividades ou projetos a serêm
executados;

- Possibilitâr âos dêficientês intelectuais âtendidos pelo
ensino e seryiço de centro dia a melhora da
independência, autonomiâ, concentração e atenção.

Educação:
pedagógicâ

Avaliâção
bimestral,

proposta pedagógica anual,
plano de aulas mensal, lista
de frequência dos alunos
mensal.

SàolosédoRioPrêto/SP
Unidadel-Áv.AméliâCuryGâb.ie|,4701-ràrdinSoraia-Tet:17 3213,9595

unidade l- Rua Sebâsuâna Cándio Pêreia,30-lardih Maracâiã -Te:17-3215 9595
Emãil ôrôiêtos(ôassocia.áorenascer.orê.br Siteüww.asocâcãorenãscêr.oG.br

Meios de verificação/lndicadorMetas



lV - a previsão, se Íor o caso, de receitas e de despesas a serem reâlizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

Verificar plano de aplicação.

V - a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos dâs
metas a êles atrêladas;

Educação: Ensino Fundamental e Educação Espeçial

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizaçôes específicas, para
atender às suas necessidades.

- professores com especializaçâo adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos
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Reconhecidâ lJulidade PúbllÉ Federai Oecrêto Publicado no DOU 17l10/97
CerriÍcado de Énlidade de Fins Filantrópico - Resolução n..252 de 06n2rco
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5ão losó do Rio preto/Sp
UnldadÊ -Av Amétà CuryGâbre,4701 lârdim Sorâta TÊt: 17 - 3213.9s95

Li.idôde Rúà5ebaíàna Cáídio Pere rà,30-lârd m MaGcânã-Te 17 32169595
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Assistência social: relatório
mensal e lista de frequência
dos atendidos mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educaciohais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos êducândos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

- Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde preventiva para as famílias
e comunidade, quê promovam o bem estar e melhor
qualidade de vida dos familiares, em sua maioria em
situação de vulnêrabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior participação das
famílias e comunidade na vida do aluno.

Fotos, relatório do evento.



CEiIINO DE BEÁBILiIAÇÃO E I IE6iÀçÃO
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oeclalâda dê utilidade Pública EstadualLein'. 11.399 de 04/07/03
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programas de êstudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizâr os procêssos

pedagógicos parâ atender a um maior número de aptidôes.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidadês individuais das

crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estÍmulos nos aspectos

fÍsicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

difêrênças favorecem as relaçõês intêrpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou verpertino, são

oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,

Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática adaptados de acordo

com as avaliações e potenciais de cada classe.

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

comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitiva;

. Atividades de Vida Diária;

. Cozinha Pedagógica;

. Visitâs / lnteração: Passeios externos realizados com a flnalidade de explorar os
temas abordados em sala de aulaj

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo Ecológico
Funcional (MEF) quê percebe o aluno em interaçõês ambientais, no Currículo
Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos
Parâmetros Curriculares Nacional (pCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que detêrmina a forma e o
conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a interação
positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as

5àolosé do Rio Preto/sP
Un dade L Av. Amétia cury Gâbriet, 4701 - Jard m sorah Íê : 17-3213 9595

!n dâdê I -Rua Sebâniânâ cândo Perena,30 làrd m Mâracanã-Íe!:17-3216.9599
Emàll:prolêtôr@àso.ãcagenas.€r.q!E!I s têrwww.à$octacaor€na5cer.oÍg.br
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píeferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e

comunidade social). As alterâções cognitivas aumentam a5 dificuldades no processo de

ensino aprendizagem dê habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento

acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize

as suas potencialidades, habilidadês e competências e não as dificuldades.

A avaliação pedagógica como processo dinâmico consideÍa tanto o conhecimento

prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de

aprêndizagem futurâ, configurando uma ação pedaSógica processual ê formativa que

analisa o desempenho do âluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo

na avaliação os aspectos quâlitativos que indiquem as intervençôes peda8ó8icas do

professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando

que âlguns alunos podem demandar ampliâção do tempo para a rêalização dos

trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana-

Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Assistência Social/ Serviço de Centro Dia

No Serviço dê Cêntro Dia serão oÍertados cuidados as pessoas com deficiência tendo

em vistê duas dimensôes: cuidados básicos essenciais parã a vida diária e

instrumentais de autonomia e participação.

Os cuidados báslcos ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreende:
r' Acompanhamento e assessoramento em todas as atividadês do serviçoj
r' Apoio na administração de medicamentos indicados por via oral e de uso
externo, prescritos por profissionais;
/ Apoio a ingêstão assistidâ de alimentos;y' Apoio na realização de hi8iene e cuidados pessoais;y' Rêalização de ações preventivas dê âcidentes;
/ Realização de atividades recreativas ê estímulo de independência nas
atividades de vida diária (AVDS) de acordo com as possibilidades;
/ Colaboíação nas práticês indicâdas por profissionais {médicos, fonaudiólogo,
fisioterapia, terapeutas ocupacionais, dentre outros)i
r' Difusão de ações de promoção de saúde e inclusão social;
/ Acompahhamento nos deslocamentos e locomoção do seu cotidiano do
Centro-Dia e nas atividades externas do Serviço;y' Oriêntação e apoio aos cuidadores familiares.

são ro* do Rio Prêtô/sP
unid.dê r- av. Ànéliâ cury Gâbriê|,470t - lardim sorâiâ-Tel: t7-3213.9595

Unidãdê lt-Ruà Sêhaetiana Cândio Pêrêira.30-Jardim Mârâcânà -Têl:17-3216.9595
Emàll: p!9ie&íQ!$9!i!s9rc@Ec!siÂb! site:w.asso.iãcâorênãscer.olg.br
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Os culdados instrumentais de autonomia, convivência e participação social
ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreende:
/ Promoção de convívio e de organização da vida cotidianaj
/ Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
/ Acesso à informaçâo, comunicâção e defesâ de direitos;
v' Orientação e encaminhamênto paía outros serviços da rede no território;
/ OrientaçãosocioÍâmiliâr;
/ Apoio e orientação a famÍlia na sua função protetiva;
r' Apoio e orientação aos cuidâdores e familiaÍês para a autonomia no cotidiano
do domicílio e na comunidade;
r' Apoio na identificação dê tecnologias assistivas para melhora da autonomia no
serviço, no domicílio e na comunidade;
r' Estímulo de independência para atividades de vida prática, que envolvem
contato social, circulação em ambientes externos, entre outros;
r' Mobilização de família extensa ou ampliada;
/ Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
/ Mobilizãção para o exercício dâ cidadania e participâção associativa;y' Acesso a documentos pessoaisj
r' Orientação sobre acesso a BenêfÍcios Eventuais, ao BPC, ao Cadastro Único de
Programas Sociaisjy' Apoio e orientação nas situações de negligência, abandono, maus-tratos;y' Apoio ao associativismo e participação social.

Vll - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mêrcado ou com outras parcerias da mesma nãtureza, devendo existir
elementos indicativos dã mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços dê associações pÍofissionais, publlcações especializadas ou quaisquer outras
Íohtes de informação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de RS513,OO (euinhentos e treze reais)
mensâ1, valor de praticâdo com todas as outras parcerias dê cidades da região, como
Mirassol, Mirassolância, Neves paulista, Nova Aliança, uchoa, Llrupês e quê comporta
a atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições por aluno
(lanche e almoço), matêriais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e
demais custeio da estrutura físicâ.

5ão J6é do Rio prêro^p
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Reconhecide lJtilidâde Pública FêdêÍâlDê.leto Publiádo no mU 17/1047
CêdiÍicâdo d3 Enüdade de Fins Fltânlópico - Resotução no. 2S2 dq 06/12100

CNPJ: 71.744.0070001{6

Vlll - Valor global para a exeçução do obieto:

Até RS130276,00 (Cento e trinta mil duzentos e setenta e seis reais) anual.

Valor per capita de RSs13,00 por aluno x até 21 âtendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagóEicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em

Junho/2020.

Mensâlmente é realizado relatório dos àtendidos, com o cálculo da per capita

e enviado à Contabilidade/Financeiro dâ Prefeitura-

lX -Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

)aneirc/20 Fevereiro/2
0

Março/20 Abtil/20 Maio/20 Junho/20

Va lo

Í
Rs10773,0
0

Rs10773,00 Rs10773,0

0

Rs10773,0
0

Rs10773,0
0

Rs11773,0

0

Júlho/20 Agosto/20 Setembro/
20

Outubro/2
0

Novêmbro
/20

Dezêmbro/1
20

Valor Rs10773,0
0

Rs10773,00 Rs10773,0
0

Rs10773,0
0

Rs10773,0
0

Rs10773,00

Total
gêral

Rs130276,0
0

X -a previsão de duração da execução da parceria;

De Janeiro a Dezembro de 2020.
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