
Manter em 100% a oferta de atendimentos ambulatoriais em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, em comunicação alternativa, em acompanhamento
neuropsicológico, psicopedagógico e consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada.

Ações para Alcance: Atendimento ambulatorial diário, de média complexidade, em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, em comunicação
alternativa, em acompanhamento neuropsicológico, psicopedagógico e consulta de profissionais de nível superior na atenção
especializada, por programa terapêutico singular a cada paciente.

Situação Atual: Oferta de 2281 procedimentos em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, 250 em comunicação alternativa, 123 em
acompanhamento neuropsicológico, 250 em acompanhamento psicopedagógico e 500 em consulta de profissionais de nível superior
na atenção especializada.

Situação Pretendida: Manutenção da oferta de atendimento de 3404 procedimentos mensal, com qualidade.
Indicador de Resultado: Tabnet: Código Descrição 03.01.07.007 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM REABILITAÇÃO DO

DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 03.01.07.002-4 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO
ALTERNATIVA 03.01.07.004-0 ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO 03.01.07.005-9
ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO 03.01.01.004-8 Consulta de profissionais de nível
superior na atenção especializada, exceto médico

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 10627  NIS Processo: 10777
Órgão/Entidade: ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Endereço: Avenida Amélia Cury Gabriel Número: 4701

Município: São José do Rio Preto  CEP: 15075220

Telefone: 32139595

Email: projetos@associacaorenascer.org.br; administrador@associacaorenascer.org.br

CPF Nome Responsável Função Cargo Email

Nenhuma Pessoa Cadastrada!

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001   Agência: 00574  Número: 001510444  Praça de Pagamento: São José do Rio Preto

Gestor do Convênio:

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Característica da instituição
A Associação Renascer oferta a 168 pessoas das microrregiões de São José do Rio Preto, com deficiências intelectual, física e seus familiares, que estão em
atendimento/acompanhamento neuropsicomotor, o serviço de centro especializado em reabilitação destinado ao atendimento ambulatorial de média
complexidade, em programa terapêutico singular, com atendimento de uma (01) a cinco (03) vezes por semana a cada paciente, em regime de ½ período, por
equipe multiprofissional e interdisciplinar (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, médico neurologista infantil, médico psiquiatra,
psicólogo, pedagogo e assistente social).

Missão
Realizar o atendimento ambulatorial de equipe multiprofissional, de forma interdisciplinar, às pessoas com deficiência intelectual, física para a microrregião de São
José do Rio Preto e José Bonifácio, possibilitando melhoria na qualidade de vida e de funcionalidade.

Histórico
A Associação Renascer iniciou suas atividades em 1993, com serviços para reabilitação clínica visando o desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas com
deficiência intelectual, ofertando consultas de profissionais de nível médio e superior a aproximadamente 20 pacientes. Em 2001 realizou seu credenciamento
junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento de 40 pacientes de São José do Rio Preto, disponibilizando consultas especializadas, com
atendimento e acompanhamento a pacientes com demanda por cuidados intensivos em reabilitação visual / mental / múltiplas deficiências e atendimento
fisioterapêutico nas alterações motoras. Em 2007 realizou seu credenciamento como Unidade de Cuidado Diário para atendimento ambulatorial e especializado,
realizado por equipe multiprofissional, no desenvolvimento neuropsicomotor de 40 pacientes já atendidos com 800 procedimentos. Hoje tem equipe
multiprofissional e infraestrutura para atendimento a pessoas com deficiência intelectual da microrregião de São José do Rio Preto e José Bonifácio em
reabilitação física e intelectual por atendimento ambulatorial com programa terapêutico singular.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO
Custeio (material de consumo e prestação de serviços de terceiros).
Custeio para aquisição de materiais de consumo: - material médico / hospitalar. - material terapêutico; - material de limpeza, higiene e descartáveis; - gêneros
alimentícios; - material de escritório e expediente; - gás (produto GLP/Combustível); Custeio para prestação de serviços de terceiros: eletricista, energia elétrica,
serviço de coleta e análise da sac (abastecimento de água), manutenção de software, informática e limpeza de piscina.
Objetivo
Custear a aquisição de materiais de consumo e manutenção de serviços de terceiros, de forma a garantir a melhoria, a maior satisfação e aumento dos
procedimentos prestados a 168 pacientes em atendimento neuropsicomotor.
Justificativa
A Associação Renascer oferta a 168 pessoas das microrregiões de São José do Rio Preto, com deficiências intelectual, física e seus familiares, que estão em
atendimento/acompanhamento neuropsicomotor, o serviço de centro especializado em reabilitação destinado ao atendimento ambulatorial de média complexidade,
em programa terapêutico singular, com atendimento de uma (01) a cinco (03) vezes por semana a cada paciente, em regime de ½ período, por equipe
multiprofissional e interdisciplinar (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, médico neurologista infantil, médico psiquiatra, psicólogo,
pedagogo e assistente social). A entidade atende em rede com o gestor local e estadual, recebendo o encaminhamento de pacientes da região que precisam de
um atendimento especializado de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para o deficiente intelectual e físico, o que justifica a importância do custeio deste
plano de trabalho. O serviço é realizado desde 1993, quando de sua fundação e habilitado pelo SUS desde 2001. Este plano de trabalho se justifica pelos recursos
escassos e insuficientes recebidos pela instituição, que não conseguem contemplar 100% das ações necessárias para aquisição de material médico/hospitalar e
material terapêutico para o uso diário da equipe multidisciplinar e material de escritório, como contact, pilhas, baterias, sulfite e toner para uso administrativo. O
paciente permanece na instituição de segunda à sexta-feira, por ½ período ou período integral, e recebe diariamente 01 almoço e 01 lanche (para atendidos que
permanecem ½ período) e 01 almoço e 02 lanches (para atendidos período integral). Durante sua permanência também realizam sua higiene pessoal (escovar os
dentes) e banho (no caso de cadeirantes após a troca de fralda e outros casos que ainda não tem o controle de fezes). E gás (produto GLP/Combustível) para
uso na cozinha e piscina aquecida. Os recursos também serão utilizados para o custeio de serviços essenciais de manutenção, como limpeza da piscina utilizada na
hidroterapia, eletricista para a manutenção de predial e de equipamentos, manutenção de software de gestão de procedimentos e relatórios de serviços em saúde,
manutenção em informática de computadores e redes, serviço de coleta e análise da SAC (abastecimento de água) e energia elétrica.
Local
Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 – Jardim Soraia – São José do Rio Preto/SP – CEP 15075-220
Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas
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Obter 80% de satisfação em excelente entre os usuários dos serviços de saúde.
Ações para Alcance: Implantação de ações de melhoria na estrutura (refeitório, banheiros) e maior agilidade e qualidade no acolhimento/atendimento aos

usuários e familiares.
Situação Atual: 70% de satisfação como excelente entre os usuários dos serviços de saúde.

Situação Pretendida: Atingir 80% de satisfação em excelente entre os usuários dos serviços de saúde.
Indicador de Resultado: Pesquisa de satisfação junto aos familiares dos deficientes atendidos ao final da implantação do plano de trabalho.

Metas Qualitativas

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem Etapa Duração Descrição

    

1 Cotação de preço.  Cotação com 03 fornecedores de cada item de material de consumo.

2 Aquisição de materiais de consumo. 1 Aquisição de materiais segundo menor preço.

3 Seleção e contratação de serviço de
terceiros. 1 Seleção de fornecedor segundo valor padrão órgão regulamentador (sindicato ou conselho ou mercado, se

houver) x especialidade/experiência.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente %

    0,00 0,00 170.000,00 99,93

2 CUSTEIO Material de Escritório e
Informática Material de escritório e expediente 0,00 0,00 6.152,00 3,61

2 CUSTEIO Gêneros Alimentícios Gêneros alimentícios 0,00 0,00 36.000,00 21,17

2 CUSTEIO Outros Materiais de
Consumo Gás (produto GLP) 0,00 0,00 14.400,00 8,47

2 CUSTEIO Outros Materiais de
Consumo Material terapêutico 0,00 0,00 18.000,00 10,58

2 CUSTEIO Material Médico e
Hospitalar Consumo material clínico/ambulatorial 0,00 0,00 18.000,00 10,58

2 CUSTEIO Material de Limpeza Limpeza, higiene e descartáveis 0,00 0,00 24.000,00 14,11

3 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Manutenção de software 0,00 0,00 2.424,00 1,42

3 CUSTEIO Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás) Energia elétrica 0,00 0,00 21.600,00 12,70

3 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Manutenção e Limpeza de piscina 0,00 0,00 3.360,00 1,97

3 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Serviço de coleta e análise de água 0,00 0,00 3.288,00 1,93

3 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Manutenção de informática 0,00 0,00 11.976,00 7,04

3 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Serviço de eletricista 0,00 0,00 10.800,00 6,35

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela Valor % Proponente % Concedente % Total Desembolso

 170.000,00 100,00 0,00 0,00 170.000,00 99,93 170.000,00

1 170.000,00 100,00 0,00 0,00 170.000,00 99,93 170.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início:  A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF Nome da Pessoa Função Cargo Email

289.646.018-74 Josimara Cavenaghi Viudes Scander Administrador Local Beneficiário Elaboradora de Projetos  

278.150.608-70 Luis Henrique Lopes Responsável Técnico Beneficiário Administrador  
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DECLARAÇÃO

 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

 

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

 Data Assinatura CPF Nome da Pessoa Entidade Cargo

10/03/2020 428.673.558-34 Aparecido Ferreira Pacheco ASSOCIACAO RENASCER Presidente

10/03/2020 672.438.518-00 José Henrique Germann
Ferreira SES/GABINETE - Gabinete do Secretário Secretário da Saúde

10/03/2020 058.267.478-62 Silvia Elisabeth Forti Storti DRS XV - São José do Rio Preto Diretor Técnico de
Departamento - DRS

10/03/2020 007.516.518-00 Wilson Roberto Lima CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e
Financeira

Coordenador de
Gabinete

 

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.
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