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Declaíada de Utilidade PúbLicâ Llunlcipal Lei 5455 de 11/02/94

DêdâÉdá dê Utilidade Públicã EstâduâlLeino. 11.399 de 04/07/03
Reconhêcida utilidáde Pública Fedêral Decrcto Publicado no DoU 17/10/97
ceílÍicado de Entidâde de Fins FilanÍópico - Resoluçáo no. 252 dê 06/1200
CNPJ: 71.744.007/0001-66

PLANo DE TRABALHo

/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Associação Renascer

t-

OADOS CADASTRAIS

1.

Dados cadastrais da Entidâde - Proponente:
Município/Estado:São José do CNPJ: 71.744.007/0001-66
Rio Preto/SP

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

Jardim soraia

-

São José

do Rio Preto

-

-

SP

cEP

!so1s-220

Telefone:
3

77

e-maili prgic!9§@3s!q!i-ê!ê!I9!ê§çq!ers.b-r;

Fax:

213.9595

N9 da Conta Corrente: 151024-x

código do Banco: Banco do Brasil- 001

Ne da Agência10057-4

Praça de Pagamento: São José do Rio Preto

2.

Dados cadastrais do Dirisente da E.tidade

Nome:Aparecido Ferreira Pacheco

Data da Posse: 01/04/2017

Nacionãlidâde: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Cargo/Função:Presidênte

CPF: 428.673.558-34

RG:7.546.299-0

órgão
êxpedidor:

Data da Expedição:
24lOA/2Or5

SsP/SP

Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - Sâo José do Rio Preto -SP
15.061.751

TeleÍone

Residencial:(17)

3213.9s9s

-

CEP

Telefone Celular: {.77) 99775- e-mail:
1644
administrador@associacaoren
ascer.org.br

,í
são io5é do Rtô Preto/sP

Unidaie

Âv AmélaCuryGabrê,4701 rârdim toêià -Têl:17 - 3213 9595
Llôidêde - Rua S€ba5t âna Cándiô P.re ra,30-ladim MaÊcônã -Te:17-3216 9595
Emai : oÍôietos@a$o!]ac?orenascgr.ore.E sit.:www.â$ôciâcâôrênâs.êr.ôe br
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CEIIIBO OE REÂBIUTÂçÃO E INTTGSAçÂO

DeclaGda de Ulilidado Pública Municipâl Lêi 5455 dê 11102/94
Dêclárâda de utilidade Pública Estaduâl Lei n.. 11,399 de 04/07/03
Reconhecida Uiilidade Pública FederalDecreto Publicado no DOU 17l10/97
CeÍlificado de Enridede de Fins FilantÉpico - Rêsolução no - 252 de 06112100
CNPJ: 71.744.007/0001-66

PROJETO

-

Descrição da realidade que será obieto da parceria, devendo ser dêmonsÚado o
nexo entre essa realidade e as ãtividades ou projetos e metas a serem atingidas;
|

Associação Renascer atua desde 1993 na habilitaçâo e reabilitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,
trabalho.
esporte,
cultura

A

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de 1" à 3'série, os programas são aplicados
levando em consideração os interesses, capacidades, caracterÍsticas e necessidades de

aprendizagem de cada educando, têndo em vista âs difêrentês características e
necêssidades

de

aluno.

cada

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 educativos são adaptados e em conformidade
com a legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os

que sofrem de

deficiências

graves,

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

custeio da estrutura, materiais de consumo e avâliação multidisciplinar, conforme
encaminhamento 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 atenderemos a até 10 munícipes de Mirassolândia, é
necessária a parcêria com este município para o repasse de verba rêÍerente ao custeio
sãoJosé do Riô Preto/sP

Unldade Av Améla CuryGâbre,4701 têrdiú

Sôra

a

Te t7-3213.9595

Llôidade L-RuâSêbastanaCândtopereira,30-JârdimMãra.anã-T€:17
12169595
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o3dsuda do Utilidâde Públic. Municipal Lêl 5455 de 11102/94
oêcrârâdã dê urllldâdê Púbrie Est.duel Lêi no. 11.399 dê 04/07/03
Re@nhêcida utiridadê PÚbricâ FedêÉl DêcÉto Publlc.do no oou 17í0197
Cedmcádo dê Enlidâds de Fins Filânlópho - Resol'4ão Ío. 252 dc @|1ZOO
CNPJ: 71.2L.007/Umt66

destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou
custeio e/ou materiais de consumo e/ou avaliação de alunos por equipe
multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll-

ldentlflcaçâo do objeto a ser executado;

1'à

P.omover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de
3" série de até 10 pessoas com deficiência intelectual do municÍpio de

Mirâssolândia.

lll

-

A descrlção de metas a serêm atingidas ê de atlvldades ou projetos

a

serem executados;

- Possibilitar aos dêficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a mêlhora da independência,
autonomia, concentração e atenção.

- Elaborar,

produzir

e aplicar

recursos educacionais

Meios de verif icaÇão/lndicador
pedagógica
proposta
pedagógica anual, plano de
de
aulas mênsal,
alunos
frequência
mensal.

Avaliação
bimestral,

lista
dos

Fotos, plano de ãula mensal.

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

-

Desenvolvêr anualmente 01 atividade cultural,
esportiva e social para as famílias e comunidade, que

Fotos, relatório do evento.

promovam o bem estar e melhor qualidade de vida dos

familiares,

em sua maioria em

situação

de
vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo, estimular o

convívio social e a maior participação das famílias e
comunidade na vida do aluno.

unidâdê

- av. améLa

sâolosé do Rio Prero/Sp
curyGabrieL,4701-Jardim sorôlà -Te:17-3213.9s9s

Unidadêl-RuaSêhãstianâCâ.dioPerêk.,30-lãrdimMar.c.nâ-Te:17-3216.9s9s
Emôil: oroietG@asociácàorênâ{eÍ oÍa.br Site:M..rsqi.Éôrêna5.êr.oÍ3-br
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CNPJ:
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-
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744 007/0001-66

a previsão, se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas

execução das âtividâdes ou dos projetos abrangidos pela parceria;

Verificar plano de aplicação.

V

-

a forma de execução das atividades ou dos pÍojetos e de cumprimentos das

metas a eles atÍeladas;

A

metodologia

em nosso sistema de ensino

assegurará

ao

deficiente

intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para
atender às suas necessidades.
- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a êjuda de tecnologia, de individualizar os processos
pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os pro8ramas de estudos devem atender às necessidades 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 êducativo.
O acêsso às formas diferenciadâs de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos Íísicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
diíerenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou
verpertino, são ofeÍecidos conteúdos curriculares como Línguê portuguêsa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.

/ffi

i/

sào tosé do Rio Prero/sp

L Av. Amélh aury Gabriel, 4701 iaÍd ú Sora ô -Te : 17-3213.9995
rJ.dàdel-RuaSebâslianêCândôPereira,30-lardlmMâÉcanã-Íel:17-3216.959s
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DE REÀBtLlrÀçÃo E |NTEGRÀçÃo

Dêclarada de Utilidade Pública i,lunicipal Lei 5455 de 1110294
DeclaÉdâ dê Utilidadê Pública EstaduâlLêino. 11.399 de 04/07/03
Reconhecidá utilidád6 Públicâ FedêralDecreto Publicâdo no DOU 17l10/97
Cêniíôado de Entldade de Fins Filantópico - Rêsolução n0.252 de 06/12100
CNPJ: 71.744.007/000166

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

r
.
.
.

Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diáriâ;
Cozinha Pedagógica;
Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os
temas abordados em sala de aulai

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no CurrÍculo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos
Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

de educação que determina

a

forma e o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo

a

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia

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

habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, nêcêssitam de planejamento de ensino que valorize

ensino aprendizagem

de

as suas potencialidades, habilidades e competências e nâo as dificuldades.

A

avaliação pêdâgógica como processo dinâmico considera tanto o
conhêcimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual
e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as
intervençôes pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.
Ro PÍ€ro/sP
câbr e, 4701 -lardim Sôrâta Têlr

São losé do

Unidade Àv Amé

a cury

17

-3213.9595

Uôidade Ll- Ruâ Sebâstiâôa Càndro PeÍena,30-lârdim MaÍa.anã TeL: 17 - 3216.959s
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Vl

-

a deÍinição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento

das metas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, proposta pedagógica
anual, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alunos mensal.

-

os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os prêços
praticados no meraado ou com outras paraêrias dã mesma nâtureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais comoi cotãções, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações espe.ializadâs ou quaisquer outras
Íontes de informâção disponíveis ao público;

Vll

O valor dê peÍ capita de cada aluno é de RS513,00 (Quinhentos e trezê rêais)

mensal, valor praticado com todas as outras parcerias de cidades da região, como
Guapiaçu, Neves Paulista, Nova Aliança e Uchoa, que comporta o atendimento
educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições por aluno (lanche e
almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e demais
custeio da estrutura fÍsica.

Vlll - Valor global para a execução do obieto:
Até

RS RS62.560,00 (Sessenta e

dois mil quinhentos e sessenta reais) anual.

Valor per capita de RS513,00 por aluno x até 10 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
mâteriais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em
Junho/2020.

são rosé do Rlo Prêtô/sP
Unidàdê r-Av AméliaCu'yGabrtê,4701-lardim Soràia Têtr 17-1213 9595
Unidôde RuaSêbânlanâCándio Per. râ, 30-lâdiô Mâra.anã Te : 17 1216.959s
Ema r pioiêtôs-ôâ5so.iacaorenâscêr Õrp br Site:www ãssociacaorênâs.eÍ.ôÍC.br
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oêclâÍada de Utilid.dê Públic. MunicipalLeií55 de 11/02/94
Oêclârâdâ de lJtitidado Púbtica E§têdualLeino 11 399 de 04/07/03
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CNPJ: 71.744 007/0001-66

lX

-

CÍonogramâ de desembolso;

CONCEDENTE

Valor

Valor
Total
geral

X

-â

De

Janêiro/20
Rs513o,oo

Fevereiro/20
Rs5130,00

Mârco/20
Rss130,00

Abril/20

Maiol20

Rs5130,00

Rss130,oo

Junho/20
Rs5130,00

Julho/20

Agosto/20

Setemb.o/

outubro/2

Novembro

Dezembro/2

0
Rss130,00

/20

0

R5s130,00

20
Rss130,oo

Rs5130,00

Rss130,0o
R562.560,00

Rs5130,00

previsão de duração da execução da parceria;

laneiro a Dêzembro de 2020.

/

Sãolosé do Rio prcto/Sp

Unidãdel"Av.ÂméliaCuryGahriê|,4701-JardimSo.at.-Íet: 17-3213.9595
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Emãil: oroietG@associàcàorenascê..o8.ú

sirê:m.â3sociã.ãoren.!.êr.org.br

CENTFO DE FEÀBILITAÇÀO E INTEGRAçÃO

Decêrada de Ullidade Públca i/luniclpa Le 5455 de 11n494
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CNPJ 71 744.007/0001 66

DECLARAçÃO DE IMPEDIMENTO

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

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

sob as pênas da lei, que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer
dâs vedações previstas no

art.39 da Lei Federal n' 13019/2014 e no art.8" deste

Decreto.

losé do Rio

dia 27 de Novembro de 2019.

P

erreira Pac
Presiden

unldâdê av
Unldadê

r

-

sãolôsé do Rio Prero/sP
amérâ curvGâbriê1,4701-lard m50Éiâ

Rua SebastGna Când o pêÍênâ, 30
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DE

c

ta

R

a çÃ o cAPActDADE FÍslcA

Eu, Aparecido

terreirâ Pâchêco, Presidente da Associação

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

sob as penas da lei, que âs instalãçôes da instituição estão adequadas e os materiais e

equipamentos em boas condições, parâ a realização do objeto pactuado.
José do Rio Preto, dia 27 de Novembro de 2019.

rreira
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Declârãda de Utilidâde Públiêe Municipâl Lêl 5455 de 11/0294
Dêcla.âdâ de Ulalidadê Pübli@ E§eduâl Lêi n". 1 1 399 de 04/07/03
Rêconhecóa t tilidade Pública FedeÉl Decrêlo Publicado no OOU l7í0l97
C€difedo de Entidade dê Fins Filanlópico - Rêsorução no. 252 da OOh2IoO
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Sào José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2019.

Ofício Nô95i2019
Êxcelentissimo Senhor
Joáo Carlos Fernandes
PreÍeito Municipal de Mirassolândia

Reíerenter Envio de plano de tÍabalho e documentos para paÍreria de Janeim a Dezembro de 2020

Senhor PÍeíeito,

ASSOCIAÇÃO RENASCER, inscÍita no CNPJiMF, sob n07'1. 744.007/0001-66 e D.U.P.
Municipal Lei no. 5455/94, sediada na Cidade e Comarca de Sáo José do Rio Preto/SP, na Av. Amélia

A

Cury GabÍje1,4701, Jardim SoÍala, neste ato representada pela sua presidênte, o Sr. Aparecido Feneira
Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de ldentidade n". 7.546.299-0 SSP/SP,
residente e domiciliado nesla cidade de São José do Rio Preb/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,
Cond, Dahma ll, vêm exporo que segue:

A Associaçao RenascêÍ trata'se de uma entidade

âssistencial, sêm lins econômicos, que

desenvolve atividades de reabilitação e habilitaçào clínica, educacional, social, capacitação e treinamento

pa€ o trabalho.
Atualmente atende 300 (Trezentas) cÍianças, adolescentes e adultos com deficiência inlelectual

ou deÍiciência intelectual associada à fisica, originada de lesão cerebral ou nã0, síndrome de down e
demais casos, de nossa cidade e região. Está devidamentê registrada no Conselho Nacional de
Assastência Social, conforme resolução no. 252, de 06 de Dezembo de 2000, publicada no Diário Olicial
da União em 07/12/2000, Seçáo l, Processo n" 44006.002258/2000-21

.

Desta Íeita e, considerando que a Associação Renascer ê uma entidade sem fns lucrativos, o
presente é paía solicitar a parceria para o ano de 2020 de JanriÍo a DezembÍo, no vâlor de RS 5,13,00

(Qulnhentos e trcze reais) mensais por capita para até l0 atendidos deste Munlcípio, destinado às
dêspesas das atividades educacionais dos atendidos e mais R$1000,00 (um mil rôais) de mateÍiais de
consumo (pedaoogicos e/ou mateÍiais de limpeza dou gêneos alimenticios e/ou mateÍjals de escÍitorio)
em Junho/2020, totalizando um valor global dê R$62560,00 (Sêssenta e dois mil quinhentos e sêssenta
reais), conforme projeto em anexo.

SãoJo5é do Rio prero/sp
Unldad€ l- Av. Améllâ Cury Gabri€|, 4701 -lârdlô SoÍãiâ -Íe:17-32r3.9s95
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Emáil: oroieros@âssociãcorenasce,.o...br
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