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c[.]{'t'lDÃo Do 22" Al'}os't'lt-,.\NlttN't'o Ao rtiltMO DE coLAI]oRAcÃo N" l612017.

O VIunicípio de Siro.losú'tlo l{io l)reto. CNP.lii\4F 46.588.950/0001-80, por intermédio dir

Secrctaria lvlunicipal cla Assistôncia Social. sitLracla na Rua .loão Teixeira. 260 - Santa Cruz.

doritrulttc dertorrinada SliCltli'l'.\l{lA. rcltrcsentacla ncste ato por sua titular. I-{elena Cristina

I{trzales tla Silva I\4antrtuorri. porturkrrur clu ecrlula cle iilenticlaclc RG 20.214.638-0 SSP/SP e

inscrita no CI)F/MF sob o n" 169.780.618-08. rlesignada por rneio da Portaria nu 34J29 de 01 cle

.ianeiro de 2021. autoriz-lcla pclo l)releito clo N4rrnicípio nos tennos do Decrcto n" 17.703 dc 03 de

l'crcre'iro dc 2017. conr base nir [.ei lrccleral n.'' l].019/l-l c altcraçÕes e en1 raziio cla conrpetência

irtribtrÍtla pelo Decrcto i\,lLrrticiplll u." 17.70812017. tenclo cn-r vista a inexistência de alteração do

ob.]eto c rlo vltlot global tlo'l'crtttrt clc Lolabt,r'liçio. u1-rtis anLrêrrcia cla Cicstoru. RtiSOI-\/E apostilar

o Platto tlc -l'rabilllr() 
anc.\o rltr'1'enrto clc ColaLronrçi-ur no l(tt2017. cclebraclo cut 27 de dczentbro cle

2017. conr il Orgunização cia Socieclade Civil - OSC clenominacla Associaç:io llcnascer. enl

atetrclitnç'nto ao OÍ'ício n" 20/2021. enr anuêncil ao ollcio 03412021 - DCRI{P/SEMAS. paLa

rttLutlizitçiio cia cliirtsitlu orçiureutiilia para l)agal)rento clas clespesas relativas z\ parceria. tlcviclo a

reprograntaçâo làrleral / Illoco da Protcçiio lJspecial rle Alta Contplexidzrde. constautes no -fernro

cle Colaboraçi-'io, bcut cortrcr, adequaçio dos cr..iuograuras cle ciesembolso e planos de altlicação dos

l'ccLlrsos liltauccinrs clo ano de 202l.line.ros clo l)lano cle "l'rabalho, confbnne seglle:

t)0'Il,-R\Io I)t- coL.\ t]o RAÇ..io

cLÁusuLA euARl'.\ I)o 'rEIlN,to - Do \/ALon GLollAL Do RIIpAssE E DÂ
DO't'.\ÇÃO O nçtANI l.tN't"(R I A

I - l)() \'.\t,Ol{ l)O Itl!('t:l{SO tr'ltrNI(llP,\t,

l.l - Do valor estitt-ta(lo n()'l'clnrn clc Coluboraçio cour reclrrso urunicipal será suprimido o valor

clc It$ 38.000.00 (trintl e oito nril leais). pussunclo estc dc I{S 1.861.143,00 (unr nrilhão, oitocelttos

c scsscnta e Ltttt ntil e ccnto c clLrrrcr-)tl c trôs reuis) paira ItS 1.823.143,00 (r"rm milhão. oitocentos e

Vinl.e c três ntil. celtto c (lLlitrentll e trôs reltis,).

O rltlor sLtpritnirlrt clo rectrrso nruuicipul scrii acresccntado no itent 3 - Irederal Reprograurtrção. clo

lcll'riclo 'l'crnro de Crtlultoraçlio conlbnnc scglle :

3 - DO VAt.Ol{ l)O l{lictlltSO Flil)EIt;\L - llEI'ltO(;l(AIvlAÇÃO

l.l - O vltlor cstinulclo rlo'l'crn-r..'l cle'Colaboraçio conr Rccurso Irecleral/Reprogramaçlio passarir cie

l{$ 20,i.()00.00 (clrrzcntos c'cinco nril lc'ris). lrall Ii.$ 243.000.00 (duzentos e qLrarenta e trôs nril

reais), 

-urr(\') ç çrlll, tlllr ILJIJ'/1 l/cll(l r\{' 
'aJ'\)w\J'vw \uLrl-çtrtuJ u 
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:\1o - O valor estimado conr recurso f'cderal/rcpro-eranraçiro clestinado ii execução do prescntc

'l'crr-uo cle Colaboração será origiruirio da Secretaria NÍLrnicipal dc r\ssistência Social. Iruntlo

\4unicipal rle Assistência Social c irii orlerar tr Uniclarle Orçarnentária 04.002 - Natureza rla

Dcspesa 13.50.43.05 - Sr.rbver.rçõcs Sociais - Iricha 163 - C'ócligo cle Aplicaçrlo -500.0i1. clo

cxcrcicio i iucute.

I)O PLANO DE TRAIIALHC) - itcns 6 c 6.1

- Itcni (r - Atualização clos vnlores rras l'ontes clc recursos rrrLrnicipal e l'eclcral:

- Itcnr (r.l - lrspecilicaçiio no quaclro dc pcssoal cla fonte de llrranciamento l-3.

,\NIiXOS

(Jronogrit ma N{unicip:rl

,Iunho

- Supressiro de RS 27.708.06 na rlatureza rle clcspcsa dc pcssoal c crlcarsos. I{S 3.1i9.97 rra

naturcza clc clcspesas cio aclicional de l/3 dc férias. R$ 3.907,00 na naturezu cle ciespesas rlc

scrr iços clc lcrcciros/bencllcios e Il.S 5.090.00 na natLlrezu clc rleslrcsas rle serviços dc terceiros.

.lulho

- Srrlrressâo clc I{S 1 .831 .94 na rtaturcza de dcspcsa cle pcssoal c eltcargos.

O valor tolal suprinriclo lbi de R$ 41.882.97 sentkr rcmnnc'iatlos. conlbnlc seglrc:

Provi s i o tt rt rtre rt Ío tlo C ru tt o g ro nt fi tll u n i ci 1tu I

- Foi acrescido R$ 3.882.97 no provisionlurlcnto cle serviços dc tercciros.

Cronogra nr a rlc Dcscnt bolso tlo l{ccu rso Fctlc ra l/llc;rrogl':r nr a çr-lo

.lutrho

- Iroi acresciclo R$ 30.602.88 ttit t'uttLrrcza clc clcspesas dc pessoal e cncargos, It§;2.28i.09 nir

niltureza cle despesas clo acliciortal clc l/3 dc lér'ias. ItS i.9()7.00 na nalureza clc dcspesas rlc

scrviços cle tcrcciros/bencl'ícios e Itli I .207.03 lra natllreza clc clespesas clc scrviços dc tcrceiros cio

nrôs dc re1'erôncia.

['i para c]Lre nos nresmos liquem cortstando:rs clcvidas alteraçt)es proccde-sc ao apostilanrcllt().

São .losc clo Ilio 04 de rna

)/4J
,\ SI \/..\ It.\NGONI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São Jose do Rio Preto - SP

Telefone (L7l 32Il 6510 - semas@ riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
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Declarada de Utilidade Públice Municipal Lei 5455 de flA2P4
Deciarada de Utilidade Pública Estadua! Lei nô. '! "! .399 de 04!A7!03

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de 0É,112100

CNPJ: 71.744.007/000166

PTANO DE TRABALHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

e suas Fanríiias em Cerrtro Día

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel. 4701 - Jardim Soraia - São Jose do Rio Preto/SP
I lnirlaÁa ll - Prra eÂhâêtiâhâ f\aaÀia Daeaiea 2ô 

- 
laráia llaraaaaa Qa^ l^êÁ À^ E)i^ E,.â+^/QE,

Fone (17) 3213.9595 - www.associâceorenescer oíc.bi'
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

r.reqilataua uc uuluauc ruuilca tr§tauuar Ler il-. r r.JvY qe vqlvl lvJ
Reconhecida Utilidade Públice Federal Dêcreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no. 252 dê 06/12100

CNPJI 71 .7M 007/0001-66

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO:Unidadel - Ar,. A.mélia Cun/ 
??T,",, 

470! - Jardim Soraia - São José do Rio 

Lj;
Concessão de espaço: Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 - Jardim
Maracanã - São José do Rio Preto /SP - CEP - i5AgZ-22A

CIDADE: São José do Rio Preto CEP:Citado acima

TELEFONE: 17 321.3.9595

PFDRtr<FI"IT,lí\ITtr I Fí?ÂI'

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente
CPF:428.673.ss8-34

RG:7.s46.299-0 ssP/sP
Í,..l-Í-,.--. - 1- -44 - ^r^rrererulrc lJdÍd Lurttdtu; r/ Jzr.f,.yf,yf,
-Ít 4- i^--- -a ^ ^LEL:1t 3Jtt3.tO+1
Emaii:atiminisiracior@assoçiacaorenascer.org.br; aparecidorracheco@gmaii.corn

TÉCNIco R r rrr nrt 
^ 

crnt rt^^.vEL rELrJ JfnVlV\J.

Nome: Ana Paula Dadário
rDc.11-rtr À-r1aa)1vt ! .44, Jal LJSJL

RG: 30.213.133-0
Número do Registro Profissional:CRESS 40.155

Telefone para contato: L7 3213.9595

CEL: 17 99L75279O
Em:ii. nar rlar{ar{=rinrãiamaii rnmL, I aqlr. usvrququqr lvl=.61 r ru,..vva r i

Ne DE INSCRIÇAO NO CMAS:06

Tinn da lncrricãn trnti,4=da ívlr r}/v uL r.rJer rYsv L.rrrssuu l^,
Cariiirn í IJsr YrYv U

Vigência: 0i. de iulho de 20.19 a 30 cie Setembro ae ZOZi.

Ne de registro no CMDCA: 06
Vigência : 12 / 04 I 2OLg a tt / 04 /2020.

Unidade ! - A.r. A.mélia Cury Gabrie!, 4701 - Jardi'rr Seraia - São José do Rle P!'eto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, -q0 - Jardim Maracaná - Sáo José do F,io PretolSP

Fone: ( 1 7) 321 3.9595 - www. associacaorenaseer.oro.br

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: Associação Renascer

,^^^- --Lf\PJ: t t. t44.UUtlUUUr-bb

E-MAl L: projetos@associacaorenascer.org. br
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Declarada de Utilidede Pública Municipal Lei í55 de 1'1102194
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Reconhecida Utilidade Públicá Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certifrcado de Entidade de Fins Filantrópico - Resoluçâo no. 252 de ffil1zl00
CNPJ: 71 744 007/0001{6

TlDar ntr ÇEP\íir^í-r.(anricn rio Drniacãn (anial Êcnoai:i nrr: Daccnãe .^m f iôii.iân.iarr.vvLJL.rurYv.JLtYryvqsr.vllYuvJv9rqrLJPLLruryqrur uvrrres.alrLrr!.u

e suas Famílias em Centro Dia

ProteÇão Social: Proteção Social Especial de Média Complexidade
I

l,

PLJBL!CO ALVO: Jovens e adrrltos com clefieiência inteleetual e mriltiplas deficiências, seus euicladores e

familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia, residentes no

município de São José do Rio Preto priorizando os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada

(BPC) e os inciuídos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico).

i Período de Execução das Atividades Previstas

lnício: OLl07/2079 Término: 30/09/2027

Dias e Horários de Execução do Serviço: Unidade I - Segunda à sexta - das 8h às 17h
I lnir{rr{o ll - ah àc 1 t h o r{rc 1 ?h?íl àc 1Âh?n
Tatri+Ária, 

^hr-hÃÂh^ir 
+arri+nrial ,.1^ 

-' 
rhi^íhi^ À^ Cã^ lacÁ rla Din Drafn!!rlttuitv. nururrÉgltLto Lgrtrrurror uv rlrurilLrPrv u! JuuJvJç uv rirv r lLLv

,'D^( á^ D^+^,^â^r^. \rrlâ I ^^thh^vt\nJ wç t\gtçlçttuto. vtlq tvlttttltv

1 - JUSTIFICATIVA

Considerando e con]untura tamiliar atual de um deficiente que possui distintas constrturçóes,

arranjos e clinâmicas, inclr_rsive fenômenos sociais contemporâneos ccmo a progressiva redução do

número de filhos por família, o envelhecimento populacional, o ingresso das mulheres no mundo do

trabalho, dentre outros, todos estes fatores repercutiram sobre a capacidade de oferta de cuidados
pelas famílias, que afetam tanto a pessoa cuidada, como o cuidaelor (muitas vezes t-rm membro da

^.Á^'i- f--íli-l ^.,,- f-*íii- rm +aal^
}/r vPr ro rorrttrro, c Juo rorarrrro LUrrau urlr LUuu.

E diante de todo este quadro foi implantado em 2010 o Seruiço de Proteção Socla! Especia! para

Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia na Associação Renascer, que visa a atender
jovens e adultos, com deficiência em situação de dependência, que necessitam de apoio na realização

de várias atividades básicas da vida rliária, várias vezes durante o dia, inclursive prestado por outra
^,,i.l^A^-^ ^^,â Mâ^+^, ^t,^ ^, r+^â^ai^ ^^^-^^,Pç)JVO LUIUOUUTq, porO ilrorrt§r )UO qULUrrurrrO PçJJVO|.

Considerando que algumas situações r.rivenciadas pelas Dessoas com deflciência e suas famí!ias

aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa com deficiência quanto dos

cuidadores familiares, o Serviço de Centro Dia surgiu para ofertar atendimento em situações de

dependência associadas a:

Convivência com a situação cie pobreza;
Í\ncrceia+Â^-i-I-^^..^ À^fi-:^^^i-^^l^..^'\,i.nraccanairic.p(.JoJJrJ(Lrrero vo 9LJJUo Lvirr 9L:ttçtcttuto vÉrvJ Jçr YrçvJ çJJqrrçrqr.>r

Não participação da pessoa com deficiên.i, ", ativiáades e serviços no território;
lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores/familiares;

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel. 47C1 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
ilnidarle ll - Rua SehastianaCâncJ.ii7:r:_O, 30 - .larclim Marac.anâ - São .lose do Rio Preto/SP

i-Ol re. ( i / ) Jl i ó.YJVJ - www.assoeiãceoÍeÍ lasLje{.ul g. uí
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194
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Reconhecida Utilidade Pública Federal Decrêto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de 06/12100

CNPJ: 71,744,007/0001S6

Situações de abandono, negligência e/ou maus tratos, violência física e ou psicológica;
Âr rcÂnrir r{a er rir{rÁarac frmilirrac ^r r r nrarrriarlrÁa Ánc rr rir{rÁnc frmilirrac am rrirtr Ir{a r{nq Pr eeqr

envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis;
Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa permanência;
Alto custo da oferta familiar de cuidados;
impeciimento de acesso à inciusão prociutivâ cios cuiciacjores famíiiares em vinucie cia necessidacie cie

oiertar cuiciados na famíiia.
Â--!- f-.---- 

- 
a--.:-^ f- -rf,lTn^ ÊrÂ (-: :--l--!-f- 

-- ^----:--!- 
h-------uc5ld lulílld, u Jtrrvrçu uE LEr\arÍ\Lr-rJrA rur ililprdllLduu írd A)5uLrdçdu nclrdsLct LUilru urÍrd

unidade especializada de proteção social, de atendimento durante o dia, que presta um conjunto
variado de atividades:

da rnnrrirrônri: orr rn:l cô.i21 ê rnmr rnitári:
o. eFat, rrrer.e,

cuíciacios pessoâÍs;

iortaiecimento cie víncuios e ampiiação cias reiações sociais;

apoio e orientação aos cuidadores familiares;
acesso a outros serviços no território e à tecnologias assistivas de autonomia e convivência.

Tocias estas atividacies são realizadas de forma individuai, em grupo e comunitária prestadas

peia equipe técnica e monitores para o cieficiente, cuicjaciores, Íamiiiares e comuniciacie.

O Centro-dia oferece uma atenção integral à pessoa com deficiência em situação de

dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores iamiiiares
na diminuição dc estresse deccrrente dos cuidados prolongados na famí!ia. lleste contexto,
contribuempara o fortaiecrmento de víncuios e do papel protetivo da famíiia; para o favorecimento da

autonomia cios cuiciacjores famiiiares na conciiiação clos papeis sociais cie cuiciacjos, ciesenvoivimento cie

projetos pessoais, estudos, trabalho e convivêncía com os demais integrantes da família; além de
prestar orientação sobre a importância dos autocuidados dos cuidadores.

O Centro-dia se configura, po:'tanto, em uma alternativa coletiva de cuidados pessoais formais e

pública, complementar aos cuidados ofertados pelas famíiias.

Além do trabalho interno, os usuários são encaminhados conforme a necessidade para outros
serviços na rede pública, seja para o atendimento em saúde básica, especializada, medicamentos,
escoia, benefícios assistenciais e demais demandas que possam apresentar.

2 - META

Atender até 82 pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências.

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
I lniÀarla ll 

- 
Drra Qahaa+iana Í'âarlia Daraira Aô 

- 
larrlim Àãaraaana 

- 
aãa lncÁ ia Pia Dra+a/QD
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Obletivo Geral:

Oferecer atendimento especializado de proteção social especial de média complexidade para pessoas

com deficiência, com vistas a promover a autonomia, a inclusão sociale a melhoria da qualídade de

vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da

institucionalização e segregação.

Objetivos específicos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, seus cuidadores

^ c r rac fam íliac.I JUqJ rqrtttrtgJ,

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que

contribuem para a intensificação da dependência;

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do Serviço, assegurando o direito a convivência

familiar e comunitária;

- Promover acessos a benefícios, programãs de transfer"ência de renda e cutros serviços sócio

assistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;

- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando

meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuídados de

manutenção;

- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da i'elação de prestação /
demanda de cuidados permanentes/prolongados;

Trabalho Social Essencial

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

públicas setoriais; articulação da rede de serviços sócio assistenciais; articulação interinstitucional com o

Sistema de Garantia de Direitos; atividades elg csnrrívis e de arganização da '.,!da eotidiana; o!'ientação e

encaminhamento para a rede de serviços locais; referência e contra referência; construção de plano

individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio familiar; estudo social; diagnóstico

socioeconômíco; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar. grr.rpal e social; acesso à

documentação pessoa!; apoio à famílla na slra fr-rnção protetiva; mobilização de família extensa olt
amnliada. mnhilizarãn o {nrt:lorimantn r{n rnnrrírrin a r*a roáo< cnciaiç do annin. mnhiiizer-ãn n2!'a ôüiiiPiiüuc, iiiuuiiiéqYqu Ç .ú. aüiú-....L.i.u 9e LUii-it,u ! úL i!u!- rvçiü.J ue srvrv, l,ere v

exercício da cídadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
I lá;/â/â ll E1"ã Qahae+iaaa Í\Aania Daraira eÂ larÁim hiaraaanã 

- 
aãa lnaÁ áa Dia DraÍn/eD
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Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado dê Entidede de Fins Filantrópico - Resoluçáo no.252 de 06112100

CNPJ: 71 744 007/0001-ô6

3.1 - Forma de execução das atividades ou dos orojetos e de cumprimento das metas a eles

atreladas) enquanto perdurar a pandemia

Meta Etãpa Especificação lndlcador Físico Duração

Fase Descrição da Meta/Etêpâ Unidade Quantidâde lnício Término

J
o

-o
0,eo
o
E

F

ô
Il

o
6
c
0,
E

PlaÍejamento e Orgãnização das atívídades

Construção e avaliação do Plano lndividualizado de Atendimento -
PIA em conjunto com equipe técnica, usuário e família

Mensal De âcordo

com a

demanda

03/08/2O2O 30/0912027

Construção cia gracie de atividaties Men5ar ) ullú61 tuzu

Reuniões para discussão de casos

Prontuários: elaboraçâo e alimenteção Diário De acordo
com a

dema nda

03/08/2o2O 30/09/2O27

Reunião parã avaliaçãc do serviço quanto a su3 qualidade e alcance
)-- ^lt-.;,,^.uer ewrc!,Yer P' ePu>!v5

?a

I Atendimento técnico oresenciat no âmbito da instituicão
I

!

alaslzazo I zologiza2| Iiii ljrano I
,!lltl

De acordo I

coma I

Atendimento técnico remoto ao usuário - contato telefônico Diário De acordo
com a

dema nda

03/o8/2O2O 30/09/2027

Atendimento técnico remoto ao usr-!áÍio - aplicativo de mensâgem Diáriô De accrrdo

com a

oaloAl)n)n ?,olo9l)o)'l

o
.G

=5

õ
ô

E
ll
E

o!
rc
É
ü

o
Ê

«u
u
í1,

a

0,

G
l
oo
o
Ê

(q,

EoE
Eo
I

G
o

o-

É
.o
(!

ot,
c,
o

E

i Grupos de convivência / Oficinas - ÍoÍmato virtual (postagem dê víde6 em app de mensagem) e/ou atividades impresms

ÂrniirlâÍlê( imnrÊ((2.

I temporaria
o]/08!.202í-\

I
I

Unidade I - Ar,. A.rnelia Cury Gabrie!, 470'! - -laÍdim Soraia - Sãc Jcsé do Rie Preto/SP
Unidaae ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira. 30 - Jardinn llaracanã - São José do F.io Preto/SP

Fone: (17) 321 3.9595 - www.associacaorenascer.org.br

com a

tiemantia
I

Oferta do Kit pedagógico / materiais/ atividade impressa Quinzenal 10 03/08/2020 30/09/2027

OÍerta de cesta básica Qui nrenal De acordo 03/08/2020 30/a9/2021

Crrlinária Formãto virtuãl I Semanal )o o?,ta?,t)o)o I ?nlaq/2o27

Atividades impressas Quinzenal 20 03/o8/2O2O 30/0s/2027

Câoôêira I Fôrmâtô virtlrâl Suspênso

temporaria
Suspênso

temporaria
01/o8/?c,2o

"o/o9/)o)1

menle mente

Estimulação cognitiva Formato virtual Semanal 20 03/08/2020 30/09/2027

Atividâdes impressas Quinze nal ?o 03/08/2O2O 30l09/2021.

Artêsãnâtô Fo.mato virtual §êmanal 20 ollo?l)02o- 30locl)027

Semanal 20 03/08/2O2O 7õl0,ql)O)'l

f,4er s ?l n?liql)o)o ?^ loq I )n) 1

I
I

temporaria

ÀtividedêE impre!§â!

Música tormato virtual Quinzenal 10 03/08/2020 30/0912027
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Atividacies rmpressas Qurnzenêr

!:ôrn?ta'-,irtu?!

Atividades impressas

03iusi zotíJ JUiogi totL

ô? in9 ifâln 2nnalfnrl

2V | !5lU6ltU2U

suspenso I alloalzozo
remporanam I

ôõtê !

i ú)túól zezw
I

Altvtoaoe5 tmpreSsas

Quir,:erai

uutnzenat

Quinzenal

oficina de padaria e

correiatas

Cfe.iã d. ãçõÊs de apú;. Éa

-".^--'-a A- .,aA- Ai4.i-

cuidados básicos

Formato virtuâl

| (rl rldru !il (udr

Suspenso

temporariam
ente

Âtividade: iüsresra: uurnleÍ1dt

Oferta de ações de apoio
para autonomia e
participação - cuidados
instrumênteis

Atividades impressas Quinzenal u5lúól zúzu

Colônia de férias com atividades diferenciâdas s*rp"riã Suspensa

temporária-temporária-

Atendimento técníco remoto a família - contato telefônico Diário

aôm â
demanda

D" 
"a*d"com a

03lo8/2O2O 30/09/2027

Atendimento técnico remoto a família - aplicativo de mensagem Diário oe acordo
com a

dema!-rda

03l08/2O2O lOlOe/2o21.

Atendimento técnico presencial no ãmbito dâ instilurçâo Diário De acordo 03lo8l2020 3']togtzu2J, i

Atividades nos territórios do município, visando desenvolver ações
que propiciem a participação das pêssoas com deficiênciâ na vida
comunitária e do território, como: visitas a clubês, teatros, interãção
com as escolas, visitas aos CRAS, caminhâdas e paÍticipação em

atividades artisticas, culturais e esportivas.

Suspensa

temporárie-
mente

Suspensa

temporária-
mente

03/08/2020 30/09/2021

^'ulu'dçdu Luft d 
' 

rdr E uErrdrs PU"LrLc5 PuunLa> IUEdLUIUUI

I coma 
I

ijenranda

+-4 +^--.-. d-..4..,--..-:,.-ã.^ i-r -4iUiÀrâa- árÃ^^.+^- +-.-,1 -,,-.,i--À-.-;- .1<â, 
^Á+^ 

h^ír::--.r - o-ÉÁnffii1 -4.-.r..^ 
^^ 

nr1 .--.'n iijíiiid ijÊ c:ÃÊrijçdij ijci) ciLiViijcrüUr PivPúraqJ a-io JUü ViÉ-,iLao Crryuqrrrw Vctuuror q, silucrrrio, utrt!tu uu P.o.v

estabelecido para término da Parceria. Para fins de definição da quantidade de atividades foi considerado até o
mês de dezembro de 2O2O, tendo em vista o Decreto Legislativo ne 6, de 20 de março de 2020, gue define, em
âmhi+n fan-'-l r ci+, rrrãn nô .-la'h;,.|-nô ^'ihli.a r+á rlaramhrn Àa ?ô.)Ílqrrrvrre o JrruqY0v uL uqrqrrrruqvc PuvrrLq

UnidaCe ! - Av. .a.r'né!ia Cury Gabrie!, 470'! - -la:'dim Soraia - Sãc José do Rio PÍeto/SP
Unidade !l - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - Sáo Jose do Rio PretolSP

Fone: (1 7) 321 3.9595 - www.associacaorenâscer.org.br
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G

o

iG

ú
.Eô

Visitas dorriciiiares

Suspenso

têmporâriam
êntê

o3lo8/202o I zo/oslzozt

rêrte
Grupos dê convivência formato virtual
visando promover a convivência mista entre ãs pessoas com
deficiênciâ e suas famílias

Mensal 5 03/08/2O2O 30/Oe/2021

Reuniões com as íamílias Seme5trai I 031ogi2020 30/09/2027

Sern2na! 23

Quinzenal 20 03108/2020 30/09/2O2t

Âtividader iqrurer:as

Oficinas de atividades
motoras

Formato virtual Semanal 20 03/08/2020 30/09/2O2!

Atividades ímpressas Suspenso
temporariam
ente

Formato virtuâl Semanal 20 03/08/2O2O 10109/2021

ioTdgliozi03la8/2020
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

Decia,ãda de üiiiiriáde FúiriiÇa Esieüuái Lei iio. i i.3gg üÉ ü107i03
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

CêrtiÍicado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de 06,4A00
CNPJ: 71,744.00710001 -66

Dimensão teóricofmetodológica do trabalho social durante o período da pandemia
earr<rclr noln nntrn rnrnn:rríat<

rvrv..v-Y

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus SRA - CoV - 2, com alto índice de

tr:ncmiceihilirl:da ô ôm atôhnãa àc nnrmrli.rrc rafaranfac r rl,rÁirlr nrnr4amir nrr=ic cai:mL Urrr qlurlYsv uJ rrvl rrrulrYuJ uruuruu pqrrvslrrrq, YuqrJ JuJqrrr,

Decreto Legislativo n" 06., de 20 de março de 2020, Decreto ne 64.879, de 20 de março de 2A2A,

e o Decrêto ne 18.57L, de 24 de março de 2020, que respectivamente reconhecem o estado de

calamidade pública em âmbito federal, estadual e municipal, e a Portaria SEMAS n" O2/202O,

dr rô trâf ã r{: cr rcnancãn tamnarárir a{rc rrÃac aalatirrac h^ çl l^ç {ai naraccárin r rmâ
YqL LlsLq uü iuiPLlrJqv !LrllYVlsrlq UqJ gYVçJ !vl!LlYqi ie.1J, lvl

rear-ieniiar-ãn ite nretndnlnsi: r{n §crrrirn fendn pm vi<ta: cirçnençãn tomnnrária rl;<;r-õ,:<

executadas presencialmente, visando o distancaamento social.

^ 
C^-..:^^ l^ n-^.-^:- C^^i^l r--^-:^l l-l:-:A-^:^ ^ -..-^ C--!ll^^ ^*u )et-viçú üe r-roteçaú iociai tspeciai paía pe55üa cotn uericteilalai e 5ud5 rdiliileds Eiít

Centro-Dia, conforme disposto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais objetiva

oferecer ações que possibilitem a "ampliação da rede de pessoas com quem a família do

depenciente convive e compariiiha cuitura, t!'oca vivêneias e experiências". Dessa maneira, a

garantia da continuidade do atendimento. mesmo que remotamente, se fez imprescindível

neste período, uma vez que as situações de vulnerabilidades podem se agravar no contexto da

pandemia, sendo importante o acompanhamento das famílias pela equipe técnica do Serviço,

bem como a oierta cie ativiciacies remoras aos usuários, objetivanoo preservar os víncuios dos

usuárics com a equipe do Serviço, garantindo a estes as segu!'anças afiançaCas no âmbito da

Política de Assistência Social, quais sejam: segurança de acolhida, segurança de convívio ou

vivência familiar, comunitáriâ e social, segurança de desenvolvimento da autonomia.

n^--- 
---^:-- 

^ -^-..:-^ -^-.4. ^t^a--J^ J- -^-..:-+^ A^--^.lrts\\d lltdtlFtt d- tt \Ft vlt-t, \Ft d lrttst tdtr(r- lld \tsPt!llltF llrl illd--_ __J- -_-',--U-_ ---

REMOTO/ VIRTUAT:

O Servico cue tem como atirzidade nrincioal a realizacãa de sruoos de g6nrTir-r§nçi3r".'-'r-'
dinâmicos, buscando estimular a construção da autonomia no grupo, no Serviço, no domícíiio,

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanâ * São José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - www.associacaorenascer.org.br
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na comunidade e na sociedade ern geral, se constituíra em grupo de convivência por meio de

um grupo em apiicativo 0e mensagens, em que periodicamente serão postados vrdeos

gravados pelos monitores/educadores e técnicos do Serviço, para realização das Oficinas

í1rrtn:rinnric Aa l^r,lia4rit Eclimr,l..ã^ /^nrniti.,r Âr+nrrn:fn 
^lli'.i-- 

nlh-a Tarirn ^ /^lf;-;^-.v!uusLrvrlqlJ v! uutlllql lq, LJLllllqlqYUV VvótrrLrVq, ni LgJqiigLV, aYrUJi!q, UqiiYq, i ÉOLa u L VrrLir.ur

de atividades motoras com os usuários, assim como para realização dos gruoos de convivência

com as famílias dos usuários. Poderão ocorrer pactuações com os usuários acerca de outras

formas de participação/acesso ao Serviço, quando da impossibilidade e/ou aceitabilidade do

rlsuá!"io e/ou sr:as famíiias em participa!'oas Oficinas remotas.

Concomitante à realização das oficinas remotas virtuais, que se dará por meio de grupo

de convivência em aplicativo de mensagens, também serão ofertados kits de atividades

impressas àqueies usuários que manifesiaram riiiicuiciacjes e.iou impossibiiiriacJe cie

nartirinrrã^ n1c nfirinrc rôm^+.. rrirtr rric .^m^ fnrm: r{a nrrtr rrrãn :rorr: do nr tf r:c fnrm:çvu. rrLrvuçu uL PsLLuuv

A" p.rti.ipação/acesso ao Serviço. A entrega dos kits de atividades impressas e a devolução

deste pelas famílias, será realizada quinzenalmente, por questões de dificuldade de

des!ecannento Cas farníiras, nc entanto o krt entregue d!z respertc a ati,.,!dades a serern

-^^l:-^l-- J..---r^ !^J- -tFdÍtrdltd\ tt!ltálttts !Ítllá d \Httláltd

Também, periodicamente, a equipe do Serviço acompanhará a

Dâ!'ticiDacão./interacãolvisuaiizacão do-c nost-< neio-q usuarios bem como as der-ro!uti\./as destes

. ^^- -^i^ 
-I^ ^^-r^l^:^Ji.,:1..^l r--L:-,^É^+^ã^Áç^ 

^--!- -^^*^^^l---{ttu tstuuu ut, utrt tttetu ue t-utttdtu tt!utviuuát. tdttturttt tettttrtdtrtFartF. A\\rtrr r trtttu dLUtttudttt!êtd

a eltrega e devolução do kits de atividad., irpr.rras como forma de monitorar a adesão às

ativiciades ofertadas, utilizando-se de instrumental de controle próprio. O referido

-^^*^^^r.^M^^+^ l^^^i+^-^*^^+^ ^^I^-A ^^-^i^- ^^l^ ^^,,i^^ )Á^^i^^ .l^ c^-.,i-^ ^ -^^li-^-ã^cLL'ilrPOr'rrorlLrrrv/lrtutIrvtorilEtrLU P\rlfçro çllJçJot pç1., §qutPU rELtilLCr uv JUtvl\,v ct ri:Çl14orj'<rv

de Busca Ativa para compreensão da não aceitabilidade, das dificuldades, da impossibilidade

em participar remotamente das atividades ofertadas. Esse acompanhamento será

consubstanciado enn urn reiatorio mensai que cada educador p!'oduzira conn fotos da

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - Sáo José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - www.associacaorenascer.org.br
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participação dos usuários nas atividades propostas. prints de telas e descrição das ações

reaiizacias.

O atendimento técnico remoto aos usuários e/ou suas famílias ocorrerá por meio de

contato teiefônico e,/ou ep!icati,Jo Ce mensagens, podendo desencadear ações como

artir^rilacão r^fim â rpdp intersetorial elahorarãn rle relatórios Frir-ârninhamentoç nara a rpdp
-'_'--"-t--

entre outras.

Uma vez que o atendimento técnico aos usuários e/ou suas famílías será mantido,

remotamente e excepcionalmente em caráter presencia!, c Serviçc de Centro Dia atenCerá à

,liretriz do SUÂ.S de atuação €B-r articulação com a re'Je e4rvs!r7g1d6 os se!'viços

socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta

Complexidade, os Serviços de Políticas Públicas Setoriais, em especial da Saúde, o Conselho de

Direiio da Pessoa com Deficiência, os Serviços, Programas e Projetos governamentais, não

governamentais e comunitários.

Na elaboração do PIA/PAF serão consideradas as demandas apresentadas pelos usuários

e suas farníiias; as situações cie dependêncla, vulnerabiiiciade e rísco por vioiação cie direitos

apreseniaclâs,: âs caracierísticas dos usriários come: ielacle, sexo, categoria cle cleficiência, as

questões de saúde associadas e as necessidades de apoio de terceiros para atividades

essenciais básicas; as habilidades, o perfil do cuidador familiar, como: idade, habiliciades,

^-*^^;l^,J^^ ^ -^^+-i^x Â,^-+^e ^,.:J^J^- .:-,1^-J^. ^ ^^-fil Á^- -^-.,;^^. $-^^, '^^+^l^-L(,ydLrLr€luE5 E lE5LtlrytJE> pcild PtESLcll LuludLrus E )cr LurucrurJ, u Ptrrril uiJJ JErvrtyvJ rrEquErrLclutr)

no território pelo usuário e sua família e o conhecimento do território e suas potencialidades

para contribuição na oferta de serviço em Centro Dia de Referência.

Unidade l- Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio Preto/SP
I laiAaAa ll E)rra Qôliôê+;ôáâ r.\ânÀia Daraira ?fl 

- 
larrlim 

^rõtôêô^à - 
§4n lacá rla Í)in Dra+a/QE)

Fone: ( 1 7) 32 1 3. S5S5 -',w^r*'. associacaoi'enascer. oro. bt'
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PRESÊNCiAI:

Em situações excepcionais e seguindo as recomendações de cuidado e prevenção ao

Covid-19, caberá a realização de visitas domiciliares e atendimento do usuário e/ou família em

âmhito insiitr-rcionai, como meio oe aiingir o usrrário que não ciispor oe meío eieir'ônico e.ior-r

virtual para oarticiaação nas Oficinas erlou atendirnento rcmoto individualizado.

Os processos de trabalho que perpassam pela alimentação de prontuários,

gravação.ieciição cie vícieos, rerrniões oe eqtripe, entre orriros, serão oesenvoividos peia equipe

técnica dc Serviço no âmbito da instituicão e/ou remotamente, em vir"tude da aCccãc de

trabalho remoto pela OSC (rodízio dos funcionários, conforme planilha RH mensal).

Atendendo às recomendações da Nota Técnica - UCI/SEMFAZ Ne 002/2020, no que

tange à ciescrição pormenorizacia rjas atividacies reaiizadas e a comprovação oo aieance cias

rnetas e resultados esperadcs, encaminharerncs regulamentaçãc do rcgime de trabalho

remoto, por funcionário e, mensalmente, anexo ao Relatório Circunstanciado:

- lista de participação no grupo virtual;

- informações na reiação nominai ace!'ca das ciiversas formas cie participação do usr,rário cie

acordo com legenda suger"ida;

- relatório descritivo elaborado por cada educador/monitor e técnicos;

- instrumental de controle de retirada e entrega dos kits de materiais pelo usuário e/ou sua

{^*íli-.rotltlttQ,

- print das telas do grupo do Whatsapp com identificação da data do envio e a temática do

vídeo (de acordo com as oficinas);

- Pianiiha RH mensai 1 atuação dos funcionários no nnês;

T\^-^^-^- .^l^-:-.Ji-^+^^ lj-^,.^ 1..- +^l^Í^^^l- UE5UE)d5 LUrri LU5rU5 lllull-LUJ tdÉUd- lua LElrItillEl

- outros meios comprobatórios da 1..,,..*o das atividades.

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 47A1 - Jafiim Soraia - Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim l,{aíacanã - Sác Jcsé do Ric Preic/SP

E^^^. /ar\ â44â 
^t^E 

..^.^., ^^^^^:^^^^-^-^^^À- ^.^ h-, urrÉ tr t ) JLTJ,pJJJ - www.a§§w,áuaurçrrd&r.ur9.ur
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4 - lndicadores/parâmetros enquanto perdurar a pandemia

oBJmvo EsPEcíFrco
RESULTADO§

ESPERADOS
INDICADORES DADOS ME|OS DE VERTFTCÂçÃO

P!'clrf Lf vet ã airtononlia e â
melhoria da quâiidâde de

vida das pessoas com
defic!ênc!a. seus

cuidadores e suas famílias.

Melhoria da
oualidade de vida
daç np<<nl< rnm

deficiência
intelectual e seus

cuidadores.

Frequéncia dos

usuários nas

3ti..,!d3des ofen:d:s.

Número de usuários
nâ*i.in.n.iô .iâ<

oficines remotas

r:.-+.- J,.. a-,,^,.4-^:^ tr-- ^ri..:r.,f ^LrJ!O Uç rrCqUslrLro uqJ qtrYrvouçà r grrruLqJ Lvrrr

marcação dos usuários que visualizaram os
vídeos através de aplicativo de mensagem e/ou

faceboo'<, instagran. Anexo ao reiatório de

frequência será inserido o print das telas e

fotos dos usuários que estão apresentando
devolutivas da participação nas oficinas.

I Número de usuários I

I ^'," âã^ ô<iã^ I

I ^-*;-i^-^À^ n-. I

i Pe, '.e,PuÚuv uur 
I

I oficinas remotas i

f Núr".d" Ãti";l
I qr".pr"r"nt"r* 

I

I dificuldade me 
I

I natiainrr rlrc I| '-'::^I:^---- |

tt
I remotamente, sendo I

i '"::':::",:i.':'". i

Tabuleçãc de contetos teiefônicos as famílias e 
I

registro do atendimento no prontuário do 
!usuário. 
i

I

I

Tabulação de contâtos telefônicos as famílias e 
I

reg;stio do atendimento no oroi'ituár;o do I

usuáno, com a pactuação reaiizacia. 
i

Desenvolver ações

especializadas para a

superação das situações
vinlarlnre< .lê .{irêitô< dr rê

.^nlr;hiliôB n.r..

intensificaÇão da

dependência.

Contribuir para a
redução dos agravos

decôr!'entês de
<;+"r.Ãê. r,;^lrÀ^r..

de di!'eitos.

u )^,,-,.1-r^- ^,,^
^ 

uc u5udt tuJ i{uE
: citr rerãn

de violação de
uil ctLus

Número de usuários
com situação

violadora dê dirêitos.

Rêgistro em prontuário e levantamento do
-^-.:^^ -^^i^l5tr vrvv Jvurqr.

Numero de usuârios
que §uperaram a

eit, reria rria!rriar: Àa

direitos.

Registro em prontuário e ievantamento do
caarirn cnri:i

Promover acessos a
L -- -rl-: --uÉilEilLtu)r Pr uBr diltds ur

transÍerência de renda e

outros serviços

socioassístencia is, das
i^--i- ^^lí+i--. ^/'hli--.uç,,,qrJ Pv.'.,LeJ Pev,,LoJ
setoriais e do Sistema de

Garantia de Direitos.

^----:L..:- ---- ^LUI til tuuil Pat d u

acesso aos

benefícios e serviços
soctodsst5teílcldtS e
i-- á^--i- ^^lí+i--.Pvrr !rLqr

públicas.

% de usuário-ç cerr
raneaccãn Àa

benefícios

Número de famflias
beneficiárias do

Programa de
Í-^^-i^-a^^i- Á^

Renda iBolsa
Família).

Registro em prontuário e levantamento do
5Él vrvu 5uLror.

NUmero oe usuaflos
beneficiários do

Benefício de
Prestação

Continuadâ pâra

Pessoa com
Deficiência (BPC

PCD).

Registro em prontuário e levantamento do
serviço social.

Númêro de usuários
que não se

enquadram nos

critérios do BPC PCD.

Número de usuários
encaminhados e

âÀ..^.â \^Á^ i^-1.,.ã^06uo, uo.,ev

ne BPC PCD.

Númêro de cestas

básices ofêrtadas

Registro em prontuário ê levantamento do

serviço social.

Qââi.+.^ am arantr r4ria a larr:nt:mantn dn:iq5,r.'Ç -:,: F. -..1r!L,v
.^^,i-^.^-.-l

Lista de êntrega das cestãs básicas assinada
pela família.

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 470'l - Jardim Soraia - São José do Rio PretolsP
I l^ilâl^ ll O,,^ C^h^Â+i^á^ êâ^n;Â O^,^i'^ an l^-riÉ lrâ,^^^ÁÂ Cã^ l^ÀÁ l^ B:^ D'^+^lerruii,udu- ia - ^ud 

úcud-aiiiaa vaiivav -çrgirq, 9v - ssrvilrr .r,arawrrq - gqv vvoç vu r\rv r r€rvrgl

Fone: (1 7) 321 3.9595 - www.associacaoÍenascer.org.br
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Numero dê usuários
e suas famílias

anrrminh:rin< n:rr e

% de usuários
encaminhados a

a5iô

5ULlUd55t>tel !Lidi,
l^--:- ^^lí5:ê^-

públicas e Sistema de
Garantia de Direitos.

Rede

Socioassistencial
(Proteção Social

DdstLd - LnA)r.
!'.,iúmei'o de

encaminhamentos
reaiizados para a

Ácue

Socioassistêncial
(Proteção Social

Básica - CRAS) que

foram efetivados.
Número cie

encaminhamentos
para a Rede

Socroassistênciai
(Proteção Social

Número de
encaminhamentos
realízadcrs para a

Rede

Socioasslstencial

(Proteção Social

Especial de Média
Complexidade -

CREAS) que foram
efetivados.

Númerc de usuários
encaminhacios para

aeg5<o às rierne!s

políticas públicas.

Número de
êncaminhementos

efetivados às riemais
puuilld5.

Númêro de usuários
encaminhados para o

Sisiem cie Garantia
de Direitos.
Número dê

encaminhamentos
realizados para o

Sistema de Garantia
dp f)ircítn< nr re

foram efetivados.

Registro em prontuário e levantamento do
sêrviço social.

negiSaaO eali pruiirudt ru ç tcvdllldlllElltu uu

serviço social.

Registro em prontuário e levantamento do
sêrviço soctal.

Registro em prontr,rário e levantamento do

serviço social.

Rsgistro em prantuáric e ievantameíito do
serurrc soar2l

Rêgistro em prontuário e levantamento do

serviço sociai.

Rêgistro em prontuário e levantamento do

serviço sociai.

Regístro em prontuário e levântamento do
serviço social.

I

I
!

Unidade ! - Av, Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardin Soraia - São José do Rio Preto/SF
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardirn llaracaná - Sáo José do Rio PÍetoiSP

Fone: (1 7) 32 1 3.9595 - www. associacaorenascer.org.br

Registro técnico do grupo com o tema

trabalhado, objetivo a ser alcançado e análise

da pârticipação das famíiias.
Promover apoio às famílias

na tarefa de cuidar,
diminuindo a sua

-^L-^^^--^ I^ +--L^lL^ ^ruu, ELcr Éa

uu'rZdrrUU rllCrU5 UC

^^à..â;ââ. ^ -,.itrr. ^,,ae lvruur Yvu

visem à autonomia dos

envolvidos e não somente

Apoio e orientação
.^( -,,i..1.,..t^.ó.

tollil!ldrc5-
yu,.r!,Pq,.vv ! ., i aaÍavcs üO aPilLdtlvu tuuB,le ÍIlect, zuuiÍi uu

remoEmente oas I'-"'-::1':;l'* --' I através de chamada de vídeo via whatsapp.

%óe
a--lt:-^ l^,,iÁ^)^-^-
r ar r rror/ !ursouur Er

participando dos
grupos

Número de
reuniôes/grupos

realizados
remotamente



Prevenir situações de

sobrecarga e desgaste de
vínculos provenientes da
relação de
nroctrrãn/rlam:nrte r{a

Diminuição da

sobrecarga do
cuidador/família na
râ.ôfâ.1ô ^rô.+â.ã^

continiiaila de

curoaoos a pessoas

cotrl depeildência.

% de famílias que
âpresentam

diminr rieãa d:

s('ihrê{:ãrsa alô

culoaooi'.
Nuri..!e.o de famílias

que relatârâm
diminuição da
cnÀrar:ro: rln

cuidador.

^--Jgl-mmrmlo\trl

MNAÍftP
coíno oE RFIflrÍ clo € llírE8R çlo

Declarada de t tilidade Públice Municipal Lei 5455 de 11102194

ucctataua ue uultuaue ruurÇa Estauuar Ler il-. r r.JrrY uc u+rurlu\)
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de úl12l0o
CNPJ: 71 744 007/0001-66

Numero de ÍamrIas
quê reiatãram
3Uments d3

sobrecarga de
trabalho durante a

pandemia

i

I

i aiâh^.â.i^ aô ^,,ôêri^âi'i^ â:^ii.â.à^ itrntâ:<
,LYB9j!lvll9ilv!gP!lvB'vv,Y,,!g9J

famíliâs/tabulação dos dados.

Fla:hnraeàn de nrractranárrn p:nlirarãn irrnto a<

fa m ílias./tabu lação dcs dad os.

5 - RECURSOS LOGíSTICOS

Esodco físico necessário oaro o Execuçõo da Servico

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

Renascer, situada na Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701- Jardim Soraia e também, na Unidade ll

- Rua Sebastiana Cânciio Pereira,30-iardim Maracanã, ambas unidades em São iosé do Rio Preto.

O espaço físico conténr espaço institucional destinacjo a atividades aciministraiivas, de pianejamenio e

reunicies cie equipe.

I C-1. tr^,,i^^ Íá.nira ( ?m v rl m
lJuru LYq,H! Jr-[r 

^ -rrr

isàr.r a- atívidades "* G-upo om i am

Descrição

Saia cuiinária 6m x 6m

Banheir"o masculino 6m x 2,6m

Banheiro feminino 6m x 2,6m

tr r r ( orredOr

Áreas comuns
Descrição

01

iul
1

Sala Espera/Recepção

saia ràúlonista / Àtendimónto ao púbiico

lor isala A.rquivo (parâ prontuár'ios e documentos dos usuários)

01 Banheiro para público 1,,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m

01 Cozinha 6m r 5m

i01 lArea de servico Dara limoeza Dratos/utensílios4m x 5m

Unidade I - Av. Amelia Cury Gabriel. 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio PretoiSP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Meracenã - Sáo José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - www.associacaorenascer.org br

Quantidade
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iÁrea Oe despensa (guarda de mantimentosi4,55m x 6m

Lavanderia-9,3mx2m

.--.. - t-Ldrtldl d tt td u.uJllt 
^ 

J-uttt

Pátio de descanso

I sala de inforr"nática
I

lsaia de atividades em GrLipo: 02 rnesas de ritadeiras, 02 bancos, 0i mesa nrorritor, 01 I

cadeira monitor, 0L estante de aço aberta com 03 prateleiras, 01 ventiiador

Sala de atir.ridades em Grupo:
02 portas, 01 mesa técnico, 01

^.^+^l^i.aa Â2 ll^^,.1i^lrâ.gr dLctEtr o>, uJ uottuttlrtoJ

O) mecr( rpttnorrlarec

cacleira, 01 ventilador,

o1 ar.márins r-{p aro fechado comrvY e! vlY .

02 estantes de aÇo aberta com 06

6m r 6m: D2 treezer horizontai 02 portas, 0i fogão cie tt8 bocas, L-li meça

geiadeira, 01 baicão de iviDÊ 09 portas, 08 gavetas pequenas, 02 gavetas

Banheiro masculino 6m x 2,6m
In1 I Q.l. ^... afonr.limantn inÁirrirlr r:l

I ru,u yv r

RFTI IRSí'iq iúÂTFRIÂIS: EQUIPAMENTO;,MÂTERIA.I- PERMÂNENTE

Quantidade Descrição

01 Sala Equipe Técnica 5,2m x 4m: 02 armário de aço fechado de 02 portas, 01 mesa

individual, 01 mesa de reunião,02 computadores.

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

portas, 02 estantes de aço aberta com 03 prateleiras cada, 01 mesa monitor, 0l cadeira,

03 ventiladores, 14 cadeiras

Sala de atividades em Grupo: 02 mesas retangulares, 03 armário de aço fechado 03

portas, 01 estante de aço aberto com 06 prateleiras, 01 mesa professor, 01 cadeira, 02

ventiladoi'es, 18 cadeiras

Banheiro feminino 5m x 2,6m

Áreas comuns

Sala Espera/Recepção:01 sofá de 03 lugares e 01 sofá de 02 lugares

Descrição

| 0i I Corredor: com 04 armái'ios i'oupeiro - L6 poi'tas
tt

I Sala telefonista / Atendimento ao público: 0L balcão de mdf, 02 computadores,
I OAny í)1 imnraccnr: mrrltifrrnrinn:l O1 arrnárin dp O? nnrtac fpchado O1 arottirlo

Banheiro para público 1,35m x 2,8m

Refeitcrio 9,85m x 6,L5m: 15 mesas cem 04 cadeiras fixas, 01 bebedouro, 01 balcão

servir aiimentos quentes com 08 recipientes, 01 baicão cje servir alimenios frios com

recipienies, 06 ventiiacjores

UniCaCe ! - Ar,. A.nêlia Cury Gabrie!. 4701 - Jardim Soraia - São Jose do Rio Preto./SP
Unidade Il - P.ua Sebasriana CànCio Fereira, 30 - Jardinr lríaracaná - Sáo Josá do Rio Preto/SF

Fone: ( 1 7) 32 1 3.9595 - www. associacaorenascer.oro. br

Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários): 11 estantes com 06

Cozinha 6m x 5m : 01 fogão industrial 08 bocas, 01 coifa, 01 forno a 8ás com 0L

prateleira, 0L forno a gás com 02 iras, 01 balcão de mdf com 10 portas e 08

u1

Íli

o1

^tUA

o1

01

01

01

01

01

01

01

Quantidade

01

01"

01

01

n1

01

I
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igavetas, 01, ralador de queijo,01 moedor de carne
| ír{!ut i Ár'ea de sei-vico Êãrã limoÊza oratos/utensílios4m x 5m: 01 mesâ de pi'anito. 01 bancada I

tri

de eranito com 08 de correr em baixo

Patlo cle clescanso: 8Lt coichonetes

de despensa (guarda de mantimentos)4,55m x 6m:0l freezer horizontal02 portas,
01 armário de 02 portas fechado, prateleiras fixas de concreto abertas

i Lavanderia - 9,3m x 2m: 01 máquina de iavar roupa, 0i ranquinho

Sala de informática: 09 computadores, 09 mesas e 09 cadeiras

6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem
reaiizadas na e.;:ecução das ações objeto desta parceria);
Receitas:

Federal

Reprogramado

Valor global

i lnieiat I aso;o.soo,oo i RS48.000,00 |

itii
Rs48.000,00 i

I

hé^^F 
^^^ ^^ 

IK)ZU).UUU,UU I

i

^é^-- ^^^ ^^ 
Ir(), / /.JUU,UU I

I

Receita i Municipat Estadual i Federal

10 Aditivo Rs1.146.843,00 | Rs216.000,00 Rso,oo

llaeaaraa.vsJPçJqJ.

c. 'l r.ll I 
^ 

hDrt hc rtEccat Â Iu.J - t{t nlrttv !rL rLJJ\rãL

Rs38.000,00 Rs 1.400.843,00

QTD FUNçÃO

Assistente Social

Ter.Ocupacional

Pçir'óinÍre

Aux.Cozinha

FORMAçÃO

Superior

Superior

§r iocrior

Ens. Fund

CARGA XOúRN
SEMANAT

Vínculo
Empregatício

cl'r
at-

FONTE

FINANCIA
MENTO

01 1e3

CLT iRS2.9s2,38i 1e3

CLT ^^ ^ ^-. ^-x\ < <h4 rrh

E-- C.,-lLr ti-, u, tu

44 I p(r a'ttd< |

| 
.'7 -.v--, . v 

t

i nS r.rzs,ss I
I ^?^..., 

I :--^--âu^, Llr l lPt4d

rvtur ltLUl / LuuLduul

*Fonte de Financiamento:

1 - com recurso Municipal;

2 - com recurso Estadual;

3- Federal Reprogramação

Unidade ! - Av. Amélia Cury Gabr.iel, 470'! - Jardim Sor.aia - São.lose do Rio PretoiSP
Uniciade ii - Rua Sebasiiana Càndio Pereira. 30 - Jarciim Maracanâ - São José cio Rio Preto/SP

Fone: (1 7) J2i J.g5v5 - www.associacaorenascer.org.br

cLT ! ns s.sor,ro

01 Cozinheira Ens.Fund. 44 CLT Rs 1.s12,s8 1e3
01 Assist.Ad ministrativo Superior 44 CLT Rs 1.536,71 1e3

01
social

NivelMédio 44 CLT R5 1.797,s2 1e3

04 Educador social Nivel Médio 44 CLT Rs1.601,96 1e3
Total:

sAt-ARto
BASE

30
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Reconhecida Utilidade Pública Fêdêrel Decrêto Publicâdo no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no. 252 de 06112100
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6.2 - SEP.VTCOS DE TERCETROS/BENEFíCIOS

. Pagamento de vale transporte.

. Pagamento de vale alimentação.

J^..-..:.-:--. r r dír5put r.E ue u5udÍ tu5

o serviço de contabilidade

6.3-MATERIAL DE CONSUMO:

al Material de Expediente (escritóriol:
Cola branca, corretivo, caneta esferográfica, marcador de texto, cd, DVD, capa para cd, envelopes,

grampos para grampeador, grampeador, clipes, perfurador, carimbeira, tinta para carimbeira, pincéis

atômicos, pape! cficic, pêpel A4, fita larga transparente, pilhas, fita crepe, borracha, lápis, régua,

tesou!'a, caneta hrdrocor, pasta co.rn elást!co, pasta en\",e!ope, pasta AZ, caixa arqulvo nno!'to, nnache e

fêmea, pasta suspensa, cartolina, lápis borracha, caneta p/ quadro branco, caneta pl cd, caicuiadora,

elástico para dinheiro, pasta catalogo, etiguetas, clipes, cartucho para impressora.

b) Materialde Higiene e Limpeza:
Creme dental, escova de dente, papel toalha, sabonete em pedra e líquido, papel higiênico, algodão

gazes, haste flexível, detergente, água sanitária, limpador, lustra móveis, veneno sprav, rodo, vasscura,

mansiieii'a cJ' asria, refil nara i'odo, cahro oai'e vassoüra e rodo- esoonia lavar louça, sabão em hari'a,

sabã; em pó O"lini"tante, luva de borracha, baldes, saco de lixo, bacia, r.rrorm sanitária, cesto de lixo,

pano de chão, cera líquida, esponja de lavar roupa, amaciante de roupa, esponja de aço, palha de aço,

álcool, flanela, papel toalha, estopa, anti desengordurante, desodorizador para ambiente.

c) GênerosAlimentícios:
Carne bovina, farinha de trigo, coalho, farinha de
aolrtin: mrianaca milha anrillrâ ^tr^c naiwa cr raaõrru!rrrs, ,rrsrvrr!JL, rrrrrr.v, Lr vrilrq, vvvJ, Psr^L, JuLv

seirnh: a r:irin rio rerna mlroarina hnl:rh:c Álon
Ô-: : 'i'

mandioca, fermento em pó, fermento biológico,

fruta ccncentrado, vinagre, alho, aveia, caldo de

:rr rr:r arraz rzià rnararrãn êytrãtô aiê tnmâtê

em pó, sal.achocolatado,

d) Gás de cozinha:
kg iPas).

leíte

botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândic Pereira, 30 - Jardim Maracanã - São José do Rio Pretc/SP

Fone: í17) 3213.95ç5 - www.associacaorenascer oro br
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Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no. 252 de 06112100

C,NP J: 7 1 .7 44,007/0001 S6

e) Material Socioeducativo:

1. Artes/Artesanato:
Sulfitão, isopor, goma arábica 15 ml, giz cera cx t2, E.V.A, papel contact, reabastecedor pincel

atôrnicc, palito de sorvete, cd, cartucho impressora laser, lápis estaca, apontador para lápis estaca,

giz co!orido, caderno de desenho , pape! nnan!!ha, canudo g!'osso pct, canudo fino, nanquinn, tesoura

sem ponta, caneca plástíca, cesto de lixo fechado, bóia de braço, bóía de tronco, cd musíca ínfantil,

papel higiênico para artes, algodão colorido pct, lixa de parede, esponja, carvão, copos descartáveis

, chá mate (textura), farinha de trigo (massa modelar), feijão (colagem), grão de bico (colagem),

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

prendedcr de rcupas, barbante, lantejcu!a.

^ 
ê--l:-:-:--z. LuattldÍ ld;

Farinha de trigo, Maisena, Aveia em flocos, Fubá, Farinha de rosca, Ovos, Leite, logurte integral,

Achocolatado, Açúcar refinado, Açúcar cristal, Adoçante, Sal, Pão de forma, Chocolate em barra

1kg, Choeolate granulaelo, teite eondensaelo, Creme de leite, Leite de eoeo, eoeo ralaelo, Gelatina

corn sabor, Gelatina sem sabor, Leite ern pó, Fermento, Margarina, Óleo, Molho de tornate,

Cencura, R!hc, Rbobrinha, Serinjela, Tomate, Alfacc, Rúcula, Cebola, Bêtata, l,4ilho eniatado,

Banana, Maça, Pera, Melão, Mamão, Morango, Limão, Laranja, Maracujá, Melancia, Arroz, Milho,

Salsicha, Queijo ralado, Queijo mussarela, Presunto, Palito de sorvete, Palito de pirulito, Palito de

dente, Formas de bombom, Copo de café descartável, Copo grande descartável, Guardanapo, Papel

filme, Papelalumínio, Toalha de papel, Filtro de café, Pó de café, Chás diversos, Caderno pequeno.

3. AVDeAVP:
Cadarço de tênis, Barbante, Botões, fivelas, Palito de sorvete, Fita de cetim, Tinta de palhaço, Tinta

guache, Tinta de tecido, Tinta acrílica pâra artesanato, Tinta relevo, Camiseta bi'anca, EVA colot'ido,

Tecido, Barbante cru, Barbante colorido, Folha sulfite, Pape! cartão, Cartolina, Papel dobraCura,

Papei micro-ondulado, lsopor, Palha de aço, Algodão, Lápís grafite, Lápis de cor, Canetinha,

Miçangas, Fio de Nylon, Fio de silicone, Fecho de bijuteria, Agulha sem ponta, Linha diversas cores,

Feltro diversas cores, Velcro, Cola pano, Cola branca, Cola quente, Pistola de cola quente, Tesoura

pequena, Tesoura grande.

4. Estímulo Cognitivo:
Enlha c,,lfito Cr rlfi+ãn r^rriaiina lrranea D:nal n:ràãa Drnal miarn-nnr{r r!=r{a D:na! cronnrrr Fnlh= ripfviiiü SijiiiLt:, .;ijiiiLúii, v(:i Lviiiiú iiiúiiLd, -úPüi Lúi aúU, aaPsa i,a,Liv v.ruerqvv, r qPer LrLl/vrrr, I v.rrs vL

seda, Papel Celofane, Lápis grafite, Lápis de cor, Giz de cera, Lápis jumbo, Canetinha, Giz de lousa,

Fita crepe fina, Fita crepe grossa, Durex, Régua, Caderno pequeno, Caderno grande, Caderno de

desenho, Et/A. diversas cores, Tinta guache, Tinta relevo, Cola branca, Cola colorida, Tesouras, Clips

de papel, Palito de sorvete.. Palito de churrasco, Massa de modelar, Alfabeto móvel, Borracha,

^--^--r^l--aítítÍll/ltlll Fçt.!i.i Bucha de hanh,-,

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - Sãc José do Rio Preto/SP

Fone: í 1 7) 32 1 3. 9595 - wwrar.associacaorenascer. oro. br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

Dcciaraüa dÉ Uiiiidade Púi.riiça Esiaduai Lei irâ. i i.399 tie 04i07i03
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certmcado de Entidede de Fins Filantrópico - Resoluçâo no.252 de ffil'l2l00
CNPJ: 71 744 04710001-66

5. Atividade Motora:
Bolas de plástico, Bolas de voley, Bolas de tênis, Bolas pequenâs diversas cores, Bambolê, Corda

grande, Corda individual, Peteca, Bexigas coloridas, Medalhas, Argolas de plástico, cones coloridos.

6. Jogos:

Dama, Trilha, Ludo, 60 segundos, Pega varetas, Baralho.

7. Música:
CD, Baquetas, Meia lua, Chocalho, Pandeiro, Surdo.

8. Teatro:
r-ii-iro de histórias, Tinta'Je paihaço, Âcess,-i!'ios lrara figurino, Batom, iogo,Je Blush, Pancake, -logo

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

6.4 - SERVIçOS DE TERCETROS:

. PaBamento cie tariías: Água e esgoio, energia eiéirica e servicos cie teiecomunicaçãcl/internet.

. Pagaínentos de exaires ocupacicnais: Exairies inédicos par.a fir'rs de aciiiiissão e deinissãc cie
í..-^:^-i-:^^
I tlr tLtur rcil tu5.

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

as ke (Pas).

r Transporte de usuários: para até 18 pessoas por meio de prestador de serviços
o Serviço de contabiliciade: mensai

6.6 - ANEXOS:

6.6.1- Grade de Atividades

a a 1 ------- -i- -l---.--i--l--o.o.z - LÍuÍtupídlnd ue ueseínuolsu:

6.6.3 - Plano le aptieaçeo;

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - Sãc José do P.io Preto/SP

Fone : í 1 7) 32,, 3. 9595 -',wvw. associacaorenascer. cro. b r
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11l02l9É.
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Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de 06112100

CNPJ: 71 744.007/000166

7 -ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

n"orrre da Ertticjade: Âssociaçãr.r Renascer

Nome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco

Cargo: Presidente

Com pede-se o DEFERIMENTO das At /Projetos e Plano de baiho.

Preto, 20 de

8 - apRovaçÃo PELo coNcEDENTE

nio rreto,$de -rrvroiO de z-o Ll

Assistência Social

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - São José do Rio Preto/SP

Fone: C17) 3213 9595 - '.ar.nrw.associacaorena§cer ci'c.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

ucclaráua ue uuriuáue ruuilGai E§tauuar LEr {r t ,,JlrY uc u+/u//uJ
Reconhecida Utilidade Públicâ Federal Decreto Publicedo no DOU 17110197

Certificado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no. 252 de 06112100

CNPJ: 71 744 007/000't-66

5.5 - ANEXOS:

6.6.1- Grade cie Âtividacies
sERVrçO CENTRO DtA PARA PESSOAS COM DEFTC!ÊNCAS E SEUS FAMIUARES

i:< etirririaria<

Reuniôes para discussão de casos

Prontr.rários: ai:ertr:ra e ailrnentacão

Atendimento técnicc (contato telefônico,

De acordo
com a

aplicativo de mensagem ê

vlStta uomlclllar lle acorcio

com a

demanda

! Culinária - formato virtual/atividãdes

rLR i QUA
I

QUi I Srx

o
.ucq
'C)F
o
€oG>
OG
FO
^a€o
olo

o
E

'tr§
l
o
Eo
I
ot
o§
G
Ê
E

co
E
i5

*l*lx

Música -formato viriualr'atividades
impressas

Qurnzenal

o-
o9o
Ê-É r
ÊEüã§F

atividades essenciais da vida diária

icuiciacios básicos) - formato

i

í 8:OO/17:30

Oferta de apoio para autonomia e
participação (cuidados instrumentais) -

formato virtual/atividades i

Grupo de convivência no formato virtual I r q.nn /r o.nn
l te.vvt tJ-vv

o^,!áiâ^ .ôà -- a-É1ii1.

Semestra!
I De õcordo Itt
! a^m nlân^ !
| _-- r'-'- I

de trabalho

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Ja:dim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Uniciacie ii - Rua Sebasiiana Cânciio Pereira. 30 - iarciim Maracanã - Sáo iosé cio Rio PreioiSP

Fone: ( 1 7) 321 3. 9595 - www. associâcaorenascer.oro. br

^Í,l/tn^nE( 
I utprrrtrrrrrrlnrt'-"'"-'"'"""-

Construção e avaliação do Plano

lndividualizado de Atendimento- PIA

Construção de grade de ativiciacies

Reunião para avaliação do Serviço

semanal l"---jj,i-il x lx lx lx I x

Dança - ÍoÍmato virtuãllatividades lo!/I'iry i
I <'<rll I /{H ! !

l*
!

Oficinãs dê atividâdes motoras -formato
viriuaUatividades impressas

niÀrÉÀrsllE( I

I
u^a^ otn

xlx
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de'l1l02l94
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Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Certificado de Enticlade de Fins Filantrópico - Resolução n".252 de A6n2l0O
CNPJ: 71 744 007/0001-66

Atendimento a famí!ia (contato telefônico, 8:00 às

17:00de mensaAem e

ll-ii

r
.9
'o

a
o I Ue acoroo

i cônr a
I
t dômlndâ

I
I

ix
I
I

Atividades nos territórios do município,
visando desenvolver ações que propiciem a

participação das pessoas com deficiência na

vrda comunitárra e do territono

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel. 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândic Pereira. 30 - Jardim lJlaracaná - Sáo Jcsé do Rio Preto/SP

Fone í17) 3213.9535 - wrivw associacaorenascei'.oi'g.br

I .A..t:cullç5c !c:'n : Pc!Ítica Cc S:údc p:r: :
I -----.:-I BoráilUd uE otrrtu!ilrcrrrv,
I
I
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11t12t94
Deciarada de Uiiiiüade Fúbiiça Esiatiuai Lci rro. i i.399 tie A4iA7iA3

Reconhecida Utilidade Públice Fecleral Decreto Pubticado no DOU 17t10t97
Certificado de Entidade de Fins Filentrópico - ResoluÉo no.252 de 06t12tOO

CNPJ: 7'l 744,007/0001.66

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jân Fev Mar Abr

Construção e avaliação do Plano lncjividualizado i

Ativadades Jun .lui

Planejamento atividades

t-,-^-_._
I ue ArtsílUiíllel r[U- l'lA
Lonstrução de grade de atividade

R"rriõ"r p*a d*rlttã" d" ."ros x X X

X

i
Prontuários: Elaboração e alimentação X x x x x
Reunião oara avaliação do Serviço X

^
Ã Ã

^
X À

Flià^h.ã^ irrhriha .^É ^ r i.,,i,i^rr qvqr..v !vtr. v vJus..v

I o^-tl.-- -ral!.i*^^+^ ^+^-l;*^^+^ ,.:.;+^r rtçqrl.or olvÚrlrrrclr\u, otttlultrtqtttv, v.Jtio
i dr-rniiciiiai ptrr:mitrhamÍrnt.! ê

lv
I
I

lx
I
!

lv lv lvl I
r^!^rlitli

!tlll

acompanhamento dos usuários
Oficinas de ocupacionais x x x x x

LUII tot td

i C: nnei r:

istimuloimulo cogniiivo X

Artesanato x x X X X X Y

Música x x X x x

Dança X X X X

I nf;.;^." r{a :tirricl:r{oc m^i^rrc

a\f;^i-- ^-i-.i- n rarrnir+ra
Pswgr rq ç uvr r ÇrqtqJ

Atividades no território, como: visitas a clubes,
escolas,teatros, museus; caminhadas pelo
tôrrit^ri^,r,icii.c .^ ôaÂC da +ôrri+Ári^'

^^-+i^i-^^ã^ ^- -+:..;J-r^ - ^-+:-ti-^- ^.,r.,,-^;- ^ I

Pdr rrLrPdvav çt r r oLrvruouE) or rl)ItLo), Lurtut ot) E I

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel. 470í - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - São José do Rio Preto/SP

Fone. í'17) 3213.9595 - www.âssociâceorênâscêr orc.bí

Oferta de ações de apoio na realização de
atividades essenciais da vida diária.

X X X X X X X

Oferta de ações de apoio para autonomia e
^

I Ã Á x Ã

l--r: -:- -r- r! :
I L(Jt(]ít!d L!e teí td5t___
I 

-.{ urmensao oo lraoarnoo coma

Reunião com as famílias X

visitas domiciliares X X X

Grupo de famílias X

Atendimento A família
M x

i
I

x

X X

x x X X X X X

^ 
*:^,.1^^:^ ^^- ^ -^l^ -:^i^^--:-+^^^:^l ^A' (lLL!tALOV LUI I t A r <UC SULiUdS)r5(Cl tLtdt C

demais áolíticas oúblicas.
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194
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Reconhecida Utilidede Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

CertiÍicado de Entidade de Fins Filantrópico - Resolução no.252 de 06112100

CNPJ: 71 744 007/0001-66

CRONOGRAMA OE ATIVIDADES - 2020 até o período que perdurar a pandemia

AÜVtOeOes )erluutlNovluez
Dimensão trabalho Técnico-Operativo

Planejamento e organização das atividades I X x x x x

Construção e avaiiação cio Piano Individualizado cje Atendimento- PrA i x x

Reuniões para ciiscussào de casos

Pto.@
X

t
x

X

X

x

X

X

X

X

Reunião para avaliação do Serviço X X X x X

Dimensão trabalho com o Usuário

Visita Domiciliar X X X x x

Oferta de Kit Pedagógico X X X X x

Ofe!'ta de cestas básicas X X X x x

i Grupcs de convivência/oficinas - formato virtual e/ou atíviCades impressas

I C,,ti^;.i. - f^'-rt^ w;d..rl a rtirrir{r,{o< imnra<<:<

i^.i-i^^ a^,*^+^.,:-. e o(ivluduC5'l rlVi s55ol

i Uieí id de dçoes de dpuro íla Í eairzdçdo dc airv

i diária - formato virtuãl e atividades impressas

Capoeira Suspenso Temporariamente

Estímulo cognitivo - formato virtual e atividades impressas X X X X x

Aftesanato - formato virtuai e atividades impressas x X X X I:

Dança -formato virtual e atividades rmpressas x x X x X

Teatro - formato virtuãl e atividades impressas X x X X x

Oficinas de atividades motoras - formato virtual e atívidades impressas X x x x X

Oficinâ pâdaria e corr€iatas Suspenso Temporariâmênte

uleírd ue dçoes oe dpuro íla Íearzdçdo oc altvrodue5 esseilLldr5 ud vrud

I Oferta de ações de apoio para autonomia e participação - formato virtual

I e aüvrdadese rmpressas

Colônia de férias Suspenso Íemporariemente

Dimensão do trabalho coma família

Grupos de Convivência formato virtual X IX IX X x

i Reunrao com e9 famrhâs
I

rr\/icitr< ânmirilirro<

Atendimento técnico remoto ao usuário - contato telefônico Ã x X X X

Atendimento técnico remoto ao usuário - aplicativo de mensagem x X x x X

^.^-Ji-^-.^ 
ÍX-^:^^ --^-^--i-l -^ A-L:.^ f- i--.i...:-:^

À(Erruilrrcrrrv rcLriltu lrrc5ErrLrdr lru drrrurtu ud rr5rrturçdu x x x

Dimensão do trabalho nô têrritório

i Átividades no ierr;tórío, como: v;sitas a ciubes, escoías,teatros, mirseus;
i ..*;.n.a.. ^á!.â +âr.i+Ári^. r,i.:i.. t^ aO^< d^ +ô..i+À.i^. ââái.i^â.ã^ -á
| !e,,.r.r,reve? Fu;v.E,i,rv,tj, tse,!,gtPslse e,tr

)u>peil>é reilrpurdr rdIrcilre

atividades artístices, culturais e

Unldade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - JarCim Soraia - São Jcsé do Río Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira. -q0 - Jardim [4aracanã - São -losé do Rio PretoiSP

Fone: (17) 3213.9595 - www.associacaorenascer.org.br

Articulação com a rede socioassistencial e demaís políticas públicas.

Aso

x X X X X

x X X x
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CRONOGRAMA DE DESEMBOL§O DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021

22o Aoostilamento
NOME DO SERVIÇO: Proteção Social Especial para pessoas com deficência e suas famílias em Cenho Dia
Vigência da parceria: 0110112018 a 30106/2019
Vigência do 1o aditivo: 0110712019 a 3010912021
Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO§TO SETEMBRO PROVISIONAMENTÇ TOTAL

Possoal e
EncaEos R$ n"278,W R$ n.278,N R$ X.278,m R$ N.27A.& R$ 29.278,@ R$ 1.437,94 R$ 27.440,6 R$ n.27A.N R$ 29.278,W R$ 2U.224,ú

Reaiustê Sâlaíial R$ 9.849,50 R$ 9,849,50

13" salário R$ 26.000,00 R$ 26.000,m
1/3 de fárias R$ 5.392,03 R$ s,392,03

Rêscisáo R$ 4.733,83 R$ 9.2ffij7 R$ 14.000,00
SsryiçG de
TêrcÊiros /
BêôêÍiêiô§

R$ 3.907,00 R$ 3,907,00 R$ 3 907,00 R$ 3.907,00 R$ 3.90i"00 R$ 3.907,00 R$ 3.907.00 R$ 3.S07,00 RS 1.310,50 R$ 32.566,50

Seryiços de
Tsrcêiros R$ 5.090,00 R$ 5.0SO,00 R$ 5.090,00 R$ í.100.00 R$ 5.090,00 R$ 5 090,00 Rfu 5 090.00 R$ e6,q RS 7.872,97 Rt---44Ii02,e7

MatoÍiâl dê
Consumo R$

ÍOTAL R$ 38.275,00 R$ 38.27s,00 R$ 43,008,83 R$ 34.285,00 R$ 38.275,00 R$ 1.837,94 R$ 36.437,06 R$ \ 38.275,00 R$ Aa.ZzÉ,oo R$ 59.691,í R$ 366.615,00

São José do Rio Preto, dia 20 de Abril de 2021.

L
Zcou

Ferreira Pacheco
ente Ass Renascer
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. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 202í

220 Apostilamento
NOME DO SERVIÇO: Proteção Social Especial para pessoas com deÍicência e suas famÍlias em Centro Dra

Vigência da parceria: 01lUnA18 a 30/062019
Vigência do Íoaditlvo: O1lO7n019 a3O109D021

Origem do Íecurso: ESTADUAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MABçO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO PROVISIONAMENTO TOTAL

Serviços de Terceiros R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3 250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3 250,00 R$ 3 250,00 R$ 3.250,00 RS R$ 29 250,00

Material de Consumo R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 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$ 42.750,00

TOTAL R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 3.250,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 yÃo,oo R$ 8 000,0t) K;4, R$ 72.0oo,oo

São José do Rio Preto,2O de Abril de 2021 A/-*\
Ap\recido Feneira
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22o Apostilamento
NOME DO §ERVIÇO: Proteçáo Social Especial para pessoas

Vigência da parceria: 0110112018 a 301O612019

Vigênciâ do 10 adltivo: 0110712019 a 3Q109t2021

PLANO DE APLICAÇÃO OS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021

com deficência e suas famÍlias em Centro Dia

DESPESAS
RECURSO

MUNICIPAI-
RECURSO
E§TADUAL

FEDERAL
REPROGRAMAçÃO

RECUR]SOS
PROPRIIOS

DOAçÃo DE
PESSOAS JURíDICAS

DoAÇÃo DE

PESSOAS FíSICAS
TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 234.224,00 R$ R$ 30.602,88 R$ R$ R$ R$ 264.826,88

Reajuste salarial RS 9.849,50 R$ R$ R$ R$ 9.849,50

13o salário R$ 26.000,00 R$ R$ R$ R$ 26.000,00

1/3 de fórias R$ 5,392,03 R$ 2.283,09 R$ R$ R$ R$ 7.675,12

Rescisáo R$ 14.000,00 R$ R$ R$ R$ 14.000,00

Serviçoe de Terceiros /
Benefícios

R$ 32.566,50 R$ 3.907,00 R$ R$ R$ R$ 36.473,50

Serviços de Terceiros R$ 44.6A2,97 R$ 29.250,00 R$ 1.207,03 RS R$ R$ 7s.060,00
/-

Material de Consumo R$ R$ 42.750,00 R$ R$ Rs (rr*,*,
TOTAL R$ 366.635,00 R$ 72.000,00 R$ 38.000,00 R$ R$ R$ R$ 176.63510

São José do Rio Preto, 20 de Abril de 2021
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO ?02í

220 Apoetilamento
NOME DO SERVIçO: Proteção Social Especial para pessoas com deficência e suas famílias em Centro Dia
Vigência da parceria: 0110112018 a 30/06/2019
Vigência do 10 aditivo:0110712019 a 3010912021

Origem do recurso: FEDERAL REPROGRAMAçÃO

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRI L MAIO IUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL

Pessoal e Encargos R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30.602,88 R$ R$ R$ RS R$ 30.602,88
Reajuste Salarial R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$

1 3o salário R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1/3 de férias R$ R$ R$ R$ R$ 2.283,09 R$ R$ R$ R$ R$ 2.283,09

Rescisão R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Serviços de Terceiros /

Beneficios
R$ R$ R$ R$ R$ 3.907,00 R$ R$ R$ R$ R$ 3.907,00

Serviços dê Terceiros R$ R$ R$ R$ R$ 1.207,03 R$ R$ R$ R$ R$ 1 207,03
lvlaterial de ConsLrmo R$ RS R$ R$ R$ R$ '-.' Í$ RS R$

TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ 38.000,00 R$ -af R$ R$ R$ 38,000,00
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