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O.chrada dê uilidade Êtlbllcá Munlolpal Lei 5,í55 de í l/02l94
DêdâEdá de urilidade Públl6 Eslrdúâl Lêi lf. 1 1 399 de 0.r/07/03

R@nhê.idá tElld.d,ê PrúUica Fêde.alDecÉio Prólkado no OOU t7l10/t7
ceíifrcado de Enildâdê de Fiís FlanlÍópEo - ReeluÉo no. 252 d. 06.hZN0

CNPJ: 71.7a4.007/000146

São José do Rio Preto, dia 06 de Setembro de 2022.

Oficio oo. 10112022

À
Excelêntíssima Senhora
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretária Municipal da Assistência Social lnterina

Assunlo: ManiÍeslaçáo de interesse e encaminhamento documentos para
celêbração de nova parceria

Prezadã Sênhora,

A Associação Renascer, inscriia no CNPJ sob no

71.744.0071A00166 por sêu dirigente ApaÍecido FerÍeira Pacheco, vem
declarar sua anuência e maniÍestação de interesse paÍa a celebÍaÉo de nova
parceria, no período de 0111012022 à 3'110312025, para a execução do Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, em
Centro Diâ.

antecipadamente.

Av Améliá CuryGabÍie{,470i -Jârdim SoÍaia -SâoJosé do Rio Preto
Fonê: (17) 32í3-9595 ww.a65ociâcaorenascêr.org.br
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DêdaÉda dê Utilidade Públice I',,lunicipalLei5455 de 11/0294
Decla6da de Ulllidáde Pública EstâdualLeinô. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida Uniidade Pública FedêrálDecrcto Publicado no DOU 17l10/97
Ceóficado de Entidadê dê Fins Filanlrópico Resolução n'.252 de 06/Í200

CNPJ: 71 .744.007/000r -66

PLANO DE TRABALHO

Serviçô de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia

'Jíidade l - Av. Amélia CuryGrbnel,,l?01 -Jsrdim S-6iã-São José do Riô Preto/SP
unidâdê lr - R!â Sêbastiana Candio PêrêÍâ.30- Jardim Maracânà - São José do Rio PÍelo/SP

Fone: (17) 3213.959§ !v!w.associacaorensscelorg.br
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Declarada de .Jtiidade Públca M!n cipa Lê 5455 de 11/02/94

Declarada dê Uliidade Pública EstadualLeino. I1.309 de 04107/03

Reconhecida Ulilidâde Públ.a Fedêra Decreto Publicado no DoL.l17l10/97
cêÍtiícado de En!dâdê dê Fins Filantrópicô RêsoltçàÔ nc 252de06/12100

CNPJ: 71 744.007/0001 66

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAçÂO PROPONENÍEr Associação Renascer

CNPJr 71.744.007/0001-66

ENDEREçO: Unidadel - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - JaÍdim Soraia - Sâo José do Rio Preto

CEP 750 t5-220

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

Maracanã - São José do Rio Preto /SP - CEP - 75092-220

CTDADE: são lose do Rio Preto U.F.: SP CEP::j19j:ln,

ÍELEFONE: 17 3213.9595

E MAIL: projetos@associacaorenascer.org.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreirê Pacheco

Função: Presidente
CPF:428.673.558-34

RG:7.s46.299-o ssP/sP

TeleÍone para contato: 17 3213.9595

CEL: 77 99775.7644
Email:administrador@associacaorenascer.org.br; aparecidooacheco@gmail,com

rÉcNtco RESPoNSÁvEL PELo sERVtÇo:

Nome: Ana Paula Dadário
CPF:227\47 71832
RG:30.213.133-0

Número do Registro Profissional:cREss 40.155

Telefone para contato: 17 3213.9595

CÉL: 17 988190348

Emêil: renascersservicosocial@gma;l.corn

Ne DE |NSCR|ÇÃO NO CMASI 06

Tipo de lnscrição Entidade {x) Serviço

Visência: 10/03/2021 a 10/A312023

)(

Unidadê l- Av. Amélia Cury GabÍiel, 4701 - Jadim Sorâia- Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Ruá sêbastianâ Cândio PereiÉ.30- JaÍdim rrlâracanâ São Josê do Rio PÍeio/sP

Fone: (17) 3213.9595 - lvw.âssociacaoÍenascer.org.br
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DêclâÍada dê Utilidade Pública lúunicipalLei5455 dê l110294

Dêclarada de urilidade Pública E§iadualLei n'. 11.399 de 04/07/03
Rêconhecida ulilidade Pública Federâl De$eto Publicado no DOU 17í 0/97

Cenificado dê Enlidadê dê Fihs Fiánlrópico- Rêsolução n'.252 de A6112100

CNPJr 71 .744.007/0001 66

Ne de registro no CMDCA: 06

Visência: 10/03/2021 a 70/03/2023

TIPO DE SERVIçO:Serviço de Proteção Social Especiãl para Pessoas com DeÍiciência

e suas Famílias em Centro Dia

PÚBLICO

Íamiliarês

município
(BPC) e os

ALVO: Jovens e adultos com deflciência intelectual e múltiplas deÍiciências, seus cuidadores e

com vivência de violação dê direltos que comprometam sua autonomia, residentes no

de 5ão José do Rio Preto priorizando os beneficiários do Benefício de Prestação continuãdâ

incluídos no cadastro Único dê Programas sociais (CadÚnico).

Proteção Proteçãosocial Especial de Média Complêxidade

PerÍodo de Execução

lníciot 01/10/2022
das Atividades Previstas

Término:31/03/2025

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

Unidade ll - Sesunda à sexta - conforme
Território: Abrangência teÍritorial do município de São José do Rio Preto

CRAS de Referência: Vila Toninho

1- JUSTIFICATIVA

considerando a conjunturà familiar atual de um deÍiciente que possui distintas constituiçôes,
arranjos e dinámicâs, inclusive fenômenos sociais contemporâneos como a progressiva redução do
número de fllhos poÍ família, o envelhecimento populacional, o ingresso das mulheres no mundo do

trabalho, dentre outros, todos êstes Íatores repercutiram sobre a capacidade de oferta de cuidados
pelas famílias, que afetam tânto a pessoa cuidada, como o cuidador (muitas vêzes um membro da

própria familia) e suâ familia como um todo.

E diante de todo este quadro foi implantado em 2010 o Serviço de Proteção social Especiâl para

Pessoâs com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia na Associação Rehascer, que visa â âtender
jovens e adultosi com deÍlciência intelêctuel e múltiplas deficiênciâs em situação de dependência,
promovendo e construção da âutonomia no grupo, no serviço, no domicílio, na comunidade e na

sociedãde em 8eral.

Considerando que algumas situaçôes vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias
âumêntam o risco devido a violâçâo dos diÍeitos sociais, tanto da pessoa com deficiância quanto dos
cuidadores familiares, o Serviço de Centro Dia surgiu para ofertar atendimento em situações de
dependência associadas a:

convivência com a sltuação de pobrezâ;
Unidêde I Av Améliã CuryGabnel,4701 -Jâ.dim Sóráia -SãoJosé do Rio Prêto/Sp

Unidad.ll- Rua Sebasliana Cándio Perena, 30 - JâÍdim MaráGnã São José do Rio PÍeto/SP
Fone: (1 7) 321 3.9595 - ww.a$ociacaoíenascer.ors.br

ram
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DêdaÊda de Utilidadê Públlca lúunicipalLei5455 de 11/0294

Oêcláráda de Ulilidade Pública E§tádualLein". 11 399 dê 04/07/03

Reconhecida úlilidade Pública FederâlDêÚeto Publicado no OOU 17110/97

cêrijfcado de ErÍidâdê de Fins Filánlrópico - Reelução no.252 de a6h2lii
CNPJI 71.744.007/0001_66

Desassistência da pessoã com deÍlciência pelos serviços essenciâisj

Não perticipação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território;
lsolamênto social das pessoas cuidadâs e dos cuidadoresfamiliarês;
situações de âbandono, negligência e/ou maus tratos, violência física e ou psicológica;

ausência de cuidadores familiares ou a precariedade dos cuidados familiares em virtude do

envelhecimento, doen(a ou eusência dos pàis ou responsáveis;

Situâção de estressê do cuidador familiar, em virtude dã oferta de cuidâdos de longa permanênciá;

Alto custo da oferta fâmiliar de cuidados;

lmpedimênto de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores Íãmiliares em virtude da necessidade de

ofertar cuidâdos na femília.
Desta forma, o Serviço de CENTRO-DIA foi implantado na Associação Renascer como uma

unidade espêciâlizâda em proteção social, que presta atendimentos durante o dia, oferecendo um

conjirnto variado de atividades;

de convivênciá grupal, sociale comunitária,
cuidados pessoais;

fortalecimento de vinculos e ampliâção dâs relâçôês sociais;

âpoio e orientação âos cuidadorês familiares;
acesso a outros serviços no território e à tecnologias âssistivas de autonomia e convivência.

Todas estas atividades são realizadas de forma individual, grupal e comunitária prestadas pela

equipe técnica e êducadores sociais para o deÍiciente, cuidadores, familiares e comunidade.

o Cêntro-diâ ofêrece uma atenção integral à pessoa com dêficiênaia em situação de

dependência duíante o die e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famíliâs e aos cuidadores familiares
na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na família. Nêste contexto, contribuem
para o fortalecimênto de vinculos e do papel protetivo da faÍnília; para o favôrecimento dã autonomia
dos cuidadores familiares na conciliação dos papeis sociais de cuidados, desenvolvimento de projetos
pessoâis, estudos, trabalho e convivência com os demais integrantes da familia; além de prestar
orientação sobÍe a importância dos aLrtocuidâdos dos cuidadores.

O Centro-dia configura, portanto, em umâ alternativa coletivâ de cuidâdos pessoâis foÍmâis e
pública. complementar aos cuidados ofertados pelas famílias.

Além do trâbalho interno, os usuários são êncaminhados conforme a nêcessidade para outros
serviços na rede pública, seja para o atendimento em saúde básica, especiâlizada, medicamentos,
escola, benefícios assistenciais e demais demandas que possam apresentar.

Unidade l-Av. Améli6 cury Gabriel, 4701 - Jardim So6ia - SãoJ€é do Rlo PÍelo/SP
Unidadê ll-Ruá Sêbãstiana Cândio Pêreila.30- Jádim MaEcánã São Jcé do Rio Preto/SP

Fone: (1 7) 321 3.9595 - tvtvw.associa6orên.s@r.oís.br

q
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Atender até 82 pessoas com deficiência inte,êctual e mú,tiplas deficiências.

Objetivo Geral:
ofereceí atendimento especializedo de pÍoteção social especiâl de média complexidade para pessoas

com deficiência, com objetivo de promover a autonomia, a inclusão social e â melhoria da quaÍidade de

vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidador na tareÍa de cuidar, contribuindo com a prevênção da

institucionalização e segregação.

Objetivos especíÍicos:

- Promover a autonomla e a melhoria da qualidade de vida dâs pessoas com deÍlciência, seus cuidadores

e suas famílias;
- Desenvolver âções especialirãdas para a superação das situações violadoras de direitos que

contÍibuem pêra a intensificação da dependência;

- Prevenir o abrigamento e a segregaçâo dos usuários do Serviço, assegurando o direito a convivéncia
Íamiliar e cornunitária;
- Promovêr acessos a benefícios, programâs de trânsferênciâ de renda e outros serviços sócio

assistenciais, das dêmais políticâs públicas setoriais e do Sistemâ de Garantia de Dirêitosj
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizândo

meios de comunicar e €uidar que visem à âutonomia dos envolvidos e não somente cuadados de

manutenção;
- Prevenir situações de sobr€carga e desgaste de vinculos provenientes da Íêlação de pÍestação /
demanda de cuidados prolongâdosi

ÍÍabalho Social Essen.ial

Acolhidâ; êscuta; informação, comunicação e defesa de direitos; participâção nos consêlhos de direitos;
articulação com os serviços de políticas públices setoriais; articulação da rêde dê serviços sócio
assistenciais; articulação interinstitucionâl com o Sistema dê Garantia de Direitosj atividades de convívio
e de organização da vida cotidianaj orientâção e encaminhamento para a rede de 5erviços locaisj

referênciâ e contra referênciaj construção de plano individuale/ou familiar de ãtendimento; oriêntação
5ócio familiar; estudo socaal; diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do

convívio familiàr, grupal e social; acesso à documentação pessoal; apoio à famÍlia na sua funcão
protetiva; mobilização de famílià extênsa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convivio e de

redes sociais de apoio; mobiliaação para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou
prohtuários.

Declârada d€ Utilidâde Públicâ Municipal Lei 5455 de 11/029a
oectarada dê utilidade Pública Estaúial Lei no. 11.399 dê 04/07/03

Reconhecida Ulilidade Pública Fedêral Decrelo Publicado ho DOU 17x0/97
Cêrrifcado de Enridade de Fins Filantópico- Resoluçâo n'.252 de 06112N0

CN PJ: 7l .744.007/0001 -66

Unidâde I-Av Amélia Cury Gabnel,4701 -Jardim So,.iâ-Sâo Josê do Rlo PÍeto/sP
Unidade ll Ruâ Sêbâêtiãnâ Cãndio PereiÉ,30 -Jârdim Maracaná-São José do Rio Prêto/SP

Fone: {17) 321 3.9595 -\3w.asociácãoÍe@$er ors.br



Delarada dê Utilidadê Públicâ Munacipaltei 5455 de 11/02/S4

Dêclárada dê Utilidáde Públi.a E§tadualLeino 11 399 de 04/07/03

Reconheclda Utilldade Pública FedêíalDêcrêto Publlcado no aau 17110197

CêÍtjÍcado de Entidade de Fins FilanlÍôpico Resolução no. 252 dê 0ô/12100

CNPJ: 71 744.007/0001 66

de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles3 - Forma
atreladas)

tspêciÍicâção/descrição

E

E

3

E

Planejamento e orcãnnàção das âtlvidades. 5 a7/1A/2022 31,/B/2A2s

Construção e âváliáção do Plâno lndividuâlhâdode

âtêndimentô- PlAem conj!nto@m â equipe

té.nica,usuário e f amílh.

o!/70/2022 31/O3/2025

const.uçâo da scde de atividades ar/ra/2a22 37/03/2025

Reuniões parâ di5cu$ão de câsoi 50 c|/1O/2022 31/01/2A25

Prontuáriosi ElaboÉção e a imentação 01/10/2A22

37/03/2025

Reunião p.rã ãváliaçâo do Serviço qua.to a suâ

qualidâde ealcne dos objetivos propGtos.
30 o!1,o/7027

17/03/202s

E

I

E

Realilar acolhimento, atendimento, encaminhâmento

e âcom panhámento dos usuários, de manêiÉ
coordenada @m a rede socioas5inencla I públio e

píivada no âmbito dã iníituição.

a1/&/2022

37/A3/2A2s

Real ?âr âcolhimento, atendimênto, encâminhamentô

e acompanhamento dos usuários, de mãrelrâ
coordênâdá com a r€de socioassistenclalpúblicã e

privâdâ noâmbiioremolo. ( conrato

teleÍôn ico/aplicativo de ménsâ8em )

07/7O/2O22

37/03/2025

Atendimerto psicôlóeico e de terôpla ocuDacional nó
01/70/2A22

31/A312025

a1/70/2022 31/O3/2025

110 a7/1A/2022 1!AZ/1A2s

110 orlTo/2022 31/0312025

110 07/1012022 n/03/2025

oãrça (reâlizâdâ êh salã dêôÍicina ena p tclnâ 110 oa/70/2a22 3t/o3/2025

Unidôdê I Av. Amélia CuÍy GabÍiel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio P.elo/SP
lJnidádê ll- Ruá Sebasliana Cãndio PeÍeiÍa. 30 - Jârdim Mârácanâ- São José do Rio Preto/SP

Fonê {17)3213.95s5-w.ãsociaÉoíenascerorg.b.



DêclaÍada de Uiilidade PúbÍica Ir/unicipal Lei 5455 de 11l02l94
Dêclaradâ de Ulilidadê Pública Eíôdual Leino. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida Uülidadê Públicá Fedô.âlDecreio Publicado no DOU 17l10/97
ceÍlifcado de EÍúidôde de Fins Fitântrópico - Resotução nq_252 de a6t12i00

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Unidade l- Av. Améliá CuryGebíêi,4701 Jardim Sorria -Sã. José do Rio preto/Sp
Unidadê ll- Ruã Sêbasriana Cândio Pêreúa,30- Jardim lvaràcanã-§ão Jo6é do Rio preto/Sp

Fonei (1 7) 321 3.9595 - vlw.sssociacaorenasceÍ.ors.br

Oficinas de ativdádes motorâs e/ou esportivas
(dentre asatividâdes ofê.tãdas estão a hidroterapiá, 110 a7/la/2022

371A3/2A25

Ofertâ de aÇõêsde apoio nâ reâllzâcãode âtividades

essenciais dâ vida diária {cuidâdos bási.os)
550 a|/N/2022

3t/B/2A25

Ofertâ deaçõêrdeãpoio pará autonômia e

pâni.,pãçâo (cuidados instrumêntais)
550 a!/ta/2022

1t/o31202s

colônia de f ériâs com atividades dilerenciâdát 07/7O/1O22 31/O3/2O25

_!

E

Ê

§

,E

Grupos psicossociâ coft âsíàmÍlÉs 26 otllo/2a22 37/A3/2025

B€uniôes com asíamilias 5 07l70/2A22 31/03/2025

07/7O/2A12

31/O3/2025

Atendimento técni@ a fâmítiã remoto (contâto

lelefônicô/aplicátivo dê meiságem) Diárlo 01,/70/2A22

3r/o3/2025

Atêndimento técnico a famílià prêsenciâl

a7/$/2022
3L/O3/1A75

a

E

Atividedes nos têÍilórios do mun icípio, visando

d esenvo lver â çô€s que propiciem ã párticipâçãodãs

pêsoas com defciênciã na vida comunitáriá edo
teritório, como;vhltu s a clubes, teatrós, inierâçâo

com ssescolas, viritêsêoscRAt caminhades e
p.rlicipâcão êm atividades ártísricâs, culturais ê

30 at/|a/2022

37/O3/2023

Articuláção .om e .ede socloarsisrenciát e dêmais

o!/70l2aa2
37/O3/2O2s



Dimensão Teórico/Metodológi.o do trabâlho sociâl

o Centro Dia fLrnciona de segunda à sexta-feirâ, das 8h00 às 17h00, com horário de almoço 11h

às 12h, e após, horário de descanso dos usuáios das 12h às 13h00, atendendo os usuários em mero

período ou em casos especíÍlcos em período integral avaliado pela equipe técnica, conforme a

necessidâde individual de cada família. A definição do horário do atendimento será pactuada com a

família/cuidador no momento de construção do Plâno dê Atendimento lndividual ou Familiar (PIA/PAF).

Aforma dê acesso ao Serviço para a solicitação da vaga para inclusão no servrço seÍá:

Demanda êspontânea de rnernbros dâ família e/ou da comunidade;

Busca ativa;

Por encaminhamento dos demais serviços sócios assistenciâis e das demais políticas públicas

setoriais;

Por encâminhamento dos demais órgãos do sistema de Garantia de Direitos.

lnicialmentê os usuários do Centro Dia seÉo acolhidos atravós da escuta ativa e qualificadas -de

suas demandas) têndo em vista a elaboração conjunta do Plano de Atendimento lndividual ou Familiar

(PIA/PAF). As atividades cotidiãnas seÍão realizadas por uma equipe multiproÍlssional e multidisciplinar,

com a aplicação de mêtodologias diferentes de escuta e expressão das relaçôes. As açôes prêvistas

serão realizadas não apenâs no êspaço físico da Entidade, mas envolvendo o domicílio. o bairro, a

comunidade, clubes, cinemas, praças, entre outros espaços, objetivando garantir a:

"/ Convivência familiar, grupal e conunitária, fortalecimento de vínculos e cuidados pessoaisj

"/ Ampliaçâo das relaçôes so€iais para evitar o isolamento social;
,/ ldentificaçâo de tecnologias assistivas para melhora da autonomia do atendido e convivência no Centro-

dia, no domicílio e na comunidade;
lnclusão sm oLrtros sêÍviços no território {educação, consultas, reabilitação, odontologia atividades
culturais, de esporte e lazer, acesso à benefícios (BPC, Bolsa família) ê benefícios eventuâis;
orientação e àpoio aos cuidadores familiares;
Produçâo de conhecimentos de referência pâra o SUAs.

Declarada de Ulilidadê Pública l4unicipalLei5455 de 1]/02/94
Declarada de Uliiidade Públicá Estadual Lei nÔ. 1 1 399 dê 04/07/03

Reconhecida UtilldâdêPúblicaFederalDe*eto Publicado no OOt) 1T11o197

CeÍtiii.ado dê Entidade de Fins Filanlrópico Rêsoluçáô n'.252 de 06/12100
CNP.I: 71 744 007/0001'66

U.idade I - Av. Amélia Cu.y GabÍiel, 4701 Jirdin Scmia São José do Rio PÍeto/SP
Unidade ll - Rua Sebasiiâna Câ.diô PereÍa, 30 Jardim Llaracânã - São José do R o PÍêto/SP

Fone: (1 7) 321 3.9595 - ww.associacâôrenasôer.org.br

Nâ êlâboração do PIA/PAF sêrâo conslderadas âs deúandas âpresentadas pelos usuarios e suês
famÍl;as; as situações de dependên€iâ, vulneralrilidade ê risco por violação de diiÊitos apresêntãdas; âs
características dos usuários como: idade, sexo, categoria de deficiência, as questôes de saúde associadas
e âs necessidades de apoio de terceiros para atividades essenciais básicas; âs habilidades, o peúl do
cuidador íamiliar, como: idade, habllidades, capacidades e restrições para prestar cuidados e ser

8,



cuidado; o perfii dos serviços frequentâdôi no território pelo usuário e sua família e o conhecimento do

território e suas potencialidades pãra contribuição nã oferta de serviço em Centro Dia de Referência.

Os Serviços ofertarão cuidados as pessoas com deficiência tendo em vista duas dimensõês: cuidados
báslcos essenciais para a vida diária e instÍumentais dê âutonomia e párticipação.

DêclâÉda de Ulilidade Pública l!4unlcipâl Lêi 5455 de 11/02/94

oecarada de utilidade Públi.â E§laduálLêin" 11 399dé 04/07103

Reconhecida Ulilidade Pública FêderalDecrelo Publicado no OOU 17l10/97
Certfcado de ErÍidade de Fins Filanúópico ReeluÉo n'. 252 de 06/1 2/00

CNPJ: 71.74,t 007/0001-66

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabíêi,4701 -Jardim SoÍaia - são JGé do Rio Prêto/sP
Unidade lr-Ruâ Sêbastiana Cándio PereiÊ, 30 - Jârdim [,]âmcanã São José do R]o Preto/SP

Fone; i1 7) 321 3.9595 - www.associaoaorenasoeÍ.org.br

Os cuidâdos básicos ofertados aos usuários inseridos no centro-Dia compreêndêín:

"/ Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviço;
r' Apoio na administração de medicamentos indicados por via oral e de uso externo, prescritos por
profissionais;
r' Apoio â ingêstâo êssistida de alimentos;
/ Apoio na realização de higiene e cuidados pessoais;

'/ Realização de ações preventivas de acidentes;

"/ Realização de atividades Íecreativas e estímulo de independência nas atividades de vida diária
(AVDS) de acordo com as possibilidades;

'/ Colaborâção nas práticas indi€adas por profissionâis (médicos, fonoaudiólogo, flsioterapia,
terapeutas ocupacionâis, dentre outros)j
r' Difusâo de açôes de promoçâo de saúde e inclusão social;
r' Acompanhamento nos deslocamentos e locomoçâo do seu cotidiano do Centro-Diâ e nas

âtividâdes externas do Serviço;
,/ Orientação e apoio aos cuidadores familiares.

Os cuidâdos instÍumentaii de autonomia, convivênciâ e participêção social ofeÊados aos usuáraos

inseridos no Centro-Dia compreendei

" Promoção de convívio e de organização da vida cotidiana;
y' Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;

" Acesso à informação, comunicaçâo e defesê de dirêitos;
v' Orientação e encaminhamento para outros sêrviços da Íede no território;
,' Orientação sócio familiar;
7 Apoio e orientação à familia na sua função protetiva;

'/ Apoio e orientêção aos cuidadoÍes e familiares para â autonomiâ no cotidiano do domicílio e na
comunidadêj

" Apoio na identiflcação de tecnologias assistivas parâ melhora da âutonomia no serviço, no
domicilio e na comunidadej
/ Estímulo de indepêndência pâra atividades de vida prática, que envolvem contato social,
circulação em ambientes externos, entre outros;
r' Mobilizâção de famíliâ extensa ou ampliadaj

"/ Mobilizâção e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;

'/ Mobilização parâ o erercício da cidadania e perticipâção associativa;
r' Acesso a documentos pessoãis;

'/ O.ientaçâo sobre acesso a Benefícios Eventuais, ao BpC, âo Cadastro Único de programas

Socieis;
r' Apôio e orientaçâo nas situações de negligência, abandono, maus-tratos;
/ Apoio ao associativismo e participação sociô|.
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O Serviço terá como atividâde principal a realizâção dê taupos de convivênaia que deverão ser
dinámicos, buscando estimular a construção da autonomia no grupo, no serviço, no domicílio, na

comunidade e na sociedadê em geral. O conceito de autonomia adotado é o mesmo estabelecido no

Cãderno de Orientações Técnicas para o Centro-Dia - MDS), quãl seja:"[...] condição de domínio no
ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade ê a dignidade da pessoa com deficiência,
tendo como uma das expressôes maiores de sucêsso do serviço a âutonomia de convivência da dupla
pessoa cuidada e cuidador familiar. Compreende-sê como cuidâdor familiâr tanto ã pessoâ da fâmilia
que cuida como a contratada pela Íamília para esta finalidade".

Além disso, o Centro Diâ realizârá umá atuação em articulação com a rede, envolvendo: os
serviÇos sócio assistênciâis de Proteçâo Social Básicâ ê Protêção Social Especial dê Média e Alta
Complexidêde; os Serviços de Políticas Públicas SetorÍais, em êspecial da Saúde; o Consêlho de Direito
da Pêssoa com Deficiência; os Serviços, Programas e Projetos governamentâis, nâo governamentâis ê
comunitários.

P€riodicamente o Centro Dia realizará uma avãliação dos resultados alEançados pelo Serviço
através dà dêÍlnição de instrumentos que permitãm a identificaçâo do alcance dos otjetivos do Serviço
com os usuários, a partir de indicadores que serão estabelecidos no atendimento inicial, esses

indicadores constituirão â linha de base do atendimento que será construída a partir das informaçôes do
Plano de Atendimento lndividual ou Familiar. A avâliaçâo dos resultâdos podêrá observar aspectos, tais

/ O aumento da autonomia do usuário para superação das ba eirasj
/ A ampliâçâo do âcesso à inÍormeção;
r' A diminuição do isolamento social;

" O apoio à convivência familiar e comunitária com qualidade;

" A diminuição das situâções de negligência, maus tratos, abandono;
r' O acesso e outros serviços no território;
r' A prevenção de institucionalização;
r' O apoio ãos cuidadores familiares; diminuição do stress; aumento do autocuidado e de eutonomia;

'/ A diminuição dos custos dâ família com os cuidadosj
r' O apoio à inclusâo produtiva da família;
r' O fortâlecimento do papel protetivo da família.

Os indivíduos atendidos serão divididos em grupos de modo que o trabalho se torne mais
efetivo. O critério da divisão será respeitar características de.ada um, de modo a proporcionar melhor
funcionamento individual e grupal. Haverá momentos dê int€râção entre os grupos, assim como destes
com a comunidade.

Dentre o serviço ofêrêcido está também a Colônia de Fériâs, que acontecê semestralmente, em
janeiro e julho dê cada ano, das 8hO0 às 17hOO, durante 15 dias. Cada usuário participa dêntro de seu
horáÍio usual dê atendimento (os que vêem em meio período, continuam em meio período e que os são
integral, também).

Em cada colônie são programadas atividadês diferenciâdas, como passeios a clubês, dia de
modelo, passeio a uma êscolâ de dança, eta, envolvendo sempre parceriâs com instituições e
proÍlssionai5 de fora e desenvolvendo açôes que se diferenciem do conteúdo diário dado nas oÍlcinas e
atividades de cuidados básicos e instrumentais-

Unidade l.Av. Adélia Cury Gabdê|, 4701 - Jáidim Soraia - SãoJosé do Rio Prêto/SP
Unidade ll- Rua Sêbasliana Cândio PeÍeira.30- JaÍdim Marâcanã - SãoJosé do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213 9595 -m.assodacaorenasceÍ ors.br
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O serviço de transporte de usuário será ofertado paÍa até 18 pessoas, segundo critério
sócio assistencial, que leva em consideração: o grau de dependênciâ do deficiente {mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

O serviço de transporte é realizado com pontos definidos para o
embarque/desembarque, levando em consideraÇão o tránslto e acesso, de forma a reduzir o
percurso, e logo, o tempo despendido para o mesmo. Em casos de área rural o ponto de
embarque/desembarque é sempre deÍinido na rua/estrada asfaltada mais próxima,

4 - TNDTCADORES / PARÂMETROS

Unidade l- Av, Amétia C ury cabiêt, 4701 - JardiÍn SoÍsia _ Sáô José do Ric pÍê1orsp
Unidade Il Rua Sebâstiana Cândio Pereira 30 - Ja.dim MaÍacanã - Sáo Jos dô Rio preto/Sp

Foner (17) 32139595.ww.associâcaorenascêÍ.ors.br

OBJETIVO ESPECÍFICO
RESULTADOS

ESPÊRADOS
INDICADORES DADOS MEIOS DE VERIFICAçÃO

Promovera autonomia

qualidãde dê vida das

cuidàdo.es e suas

familiàs.

Número de usuários atêndidos.

Número dê usuários
paÉicipãndo das atividadês

Número de usuários sem
àutonomia nas dimensões

básica e instrumental.

Avaliação e observação do
desempênho ocupacional pêla

equipê e reunião
multiprofissional paíâ dhcussão

dê ceso. Relatório.

Número dê usuários com
autonomiê nâs dimensôes

básica ê instr!mental.

Avaliâçãoe observâção do
desempenho ocupacional pela

êquipe e reunião
muhiprof issiohal pêra discussão

de cesó. Rê âtóriô

Desenvolve. açôes
especializâdas parc ê

superação das situações
vioâdorasdedirêitos

que contribuiem parê a

intensificâção da

Conirib!ú

situãção dê

Número dê usuários com
siluação vio adora dê direiios.

Númêro de usuários quê
supêràrem a situação violado râ

de dirêitos.

Observâção de indícios dê
sit ua ção violado ra de direito

pela equipê técnica e monitores,
Reunião muhiprofissionãl parã

discussãode caso. Visitâ
domiciliar. Resistro êm

prontuário.
Âcompanhamento ê orientação

da situâção pela equipe récnicã ê

monito.es. Rêunião
multiprof issio.al parâ discussão

de caso. Visita domiciliâr.
Rêcistro êm prontuário.

Prevenira sêÊreeação

Serviço, âssesurándo o

Contribuir Númêro d€ usuários
pârticipando êm àtividadês

colêtivãs com à femíliâ

Plãno individual de atêndimêôto

ê srupo de famílias.
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direúo a convivênciâ
fami iar ê comLrritária. família.

Contribuir

redução e
prêvenção de

% dê usuários
Número de usuários

participândo de atividãdes
comunitárias.

Plano individual de àtendimento

e rrupo de famílias.

Promovêracessos a

bênefícios, progràmas
de tra nsfê rê nc ia de

renda ê outros sêrvlços
socioassistênciais, das

Contribuar

públicàs.

Númêro dê usuá.ios
bêneficiários do Proeramâ de
ÍlânsfeÉncia de Rêndâ (Bolsâ

Femílià).

Atendimento sociã1.

Encaminhàmêntos. Registro êm

prontuário.

Númêrc dê lsuários
benêficiários do Benefício de
Prestâção Continuada para

Pessoâ com Dêficiência (BPC

PCD).

Aterdimento social.

Encaminhamentos. Rêgistrô em

Prontuário.

Númêro de usuários que não
sê enquadràm noscritérios do

8PC PCD,

Atendimênto social, Registro
prontuário.

Número dê Lrsuários
ên.aminhados e asuârdando

rnclusào no BPc PCD.

Atendimênto sociâ1. Retisiro
prontuário.

públic.s setoriais ê do
Sistemã dê Garantia de

Dirêitos.

dê Garântia dê
Dúeitos.

Númêro de usuários
encaminhâdos parà a Redê
Socioâssistencial (Protêção

Sociôl Básica - cRAs).

Atendamento socià1. Registro

prontuário,

Númêrc de encaminhâmêntos
rêãlizados parã â Rede

Socloassistencjal (Proteção

Sociãl Básicà - CRAS) que forem
êfetivados.

Atendlmenio socia . ReBÉtro

prontuário.

Número de encãminhamentos
parâ ã Rede Socioassistencial

{Proteção Social Especial -

cREAS).

Atendimento social. Rêgistro

prontuário.

Unidsdê I - Av. Amétia Cury cabÍiet,4701 -Jsrdim sôrsia - são José do Rio p.êto/Sp
Unidade ll Ruâ Sêbaslianâ C6ndio Pereirâ. 30 - JaÍdiB Mârâcânã São JGé do Rio preto/sp

Fonê: (17) 321 3.9595 - www.asso.jacaoÍênâsc€r.or9.br
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Atêndimênto social. RegistÍo
prontuário.

Número dê êncaminhâmêntos
rêa izados Parà ã Redê

Socioássistencial (Proteção

Social Especial de Médiâ
complêxidâde -cREAs) que

foram efêtivãdos.

Atendimento social. Registro

Prontuário.

Número d€ usuários
êncâmlnhâdos pãrâ âcê§!ô às

dêmais polÍticas públicas.

Número de encaminhamentos
rêalizàdos para as demais

políticãs públicas.

Atêndimento social. Resistro
prontuário.

Número de usuários
encaminhãdos pàrã o Sistêma

de Gar.ntia de Dir€itos.

Atendimento social. Retistro
prontuário.

Número de êncaminhamêntos
rêâlizados para o Sistema de

Gãrantíâ de Díreitos que foÉm
êfetivâdos.

Atendimênto social. Resistro
prontuário.

Listâ dê prêsênçâ.Promoveràpoio às

famí{ias nâ târefa dê

cuidar, diminuindo ã

sua sobrecarga de
tràbêIho ê utilízando

meios de comunicar e

cuidarque visem à

somênte cuidâdos dê

oriêntàção

Número de reuniões/grupos

fàmílias/cuidadores
paÉicipãndo das reuniõês.

Atendimento psicossocial.

RêÊistro êm proniuário.
Preve n ir situaçôês dê

sobrecarga e desg.ste

provêniêrtes dâ rêlação
de prestação/demândâ

permanêntês/prolongâ

Diminuição

diminuiç§o da

Número dê famíliàs que

rê atârcff diminuição da

sobrecarga de trabalho.

Unidâde I - Av Amélia Cury cabÍiê|, 4701 - J ardim soÍaia Sõo José do Rio preto/Sp
Unidade ll- Rua Sebastianâ cândio PerêiE, 30- Jardim lúaracná - sáo Joe do Rio p.erolsp

Fo.ei (17) 321 3.9595 - www.âssociãcaorenascer.ôro.br
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5. RECURSOS LOGíSTICOS

Esboco Íísico necessátío odtd o Execucõo do Servtco

o serviço dê Cêntro-Dia será executado pela Organizâção dâ Sociedade Civil (OSC) - Associação

Renascer, situada na Unidade I Av. Améliã Cury Gabiiel, 4701-lardim soraia e também, na Unidâde ll ,
qúando progíâmado para visitas e atividades externas - Rua Sebastiana Cándio Pereira, 30 - Jardim

Maracanã, âmbâs unidâdes em Sâo José do Rio Preto.

O êspaço fisico contém espaço institucional destinado a atividades administrãtivas, de planejamento ê

reuniões de eqLripe.

Quantidade De5criçãc

01 Sala EquipeTécnica 5,2m x4m
o4 Sâlas dê atividades êm Grupo 6m x 6m

01 Sala culinária 6m x 6m

01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m

01 corredor

Quântidâdê DescÍição

Sala Equipe Íécnica 5,2m x 4m: 02 armá.io de aço fechado de 02 portas, 01 mesa

individual,0l mesâ de rêunião,02
Undadê I a! Améliâ CuryGàbriel,4701 JaÍdim Soraia Sáo José do Rio PÍêL/SP

u.idãde ll Ruâ sêbastiana Cá.dio Perêna 30 JaÍdim lúaracanà-São José do Rio Preto/SP
Fone: (17) 3213 9595 -ww.associácaotênáscer.org.br

Areas comuns
Quantialade Descrição

01 Sala Espera/Recepção

01 Salã telefonista / Atendimênto ao público

01 Saia Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários)

01 Banheiro para público 1,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m

01 Cozinha 6m x 5m

0L serviço para limpeza pratos/utensílios4m 5m

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

01 Câmara fria 6,05m x 3,6m

01 Pátio de descãnso

01 lavanderia-9,3mx2m
01 Sala de informática

RECURSOS MATÉRIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENÍE
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01 Salâ de atividades êm Grupo:02 mesas de madeiras,02 bancos,01 mesa monitor,0l
cadeira monitor, Ol estânte de aço abertâ com 03 prateleirês,0l ventilador

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

portas, 02 êstantes de aço aberta com 03 prateleirãs câda,01 mesa monitor, 0l cadeira,

03 ventiladores, 14 cadeirâs

01 Sala de atividades em Grupo:02 mesâs retângulares,03 armários de aço fêchado com
02 portas, 01 mesa técnico, 01 cadeira, 01 ventilâdor, 02 estantes de aço abêrta com 06
pratêleiras, 03 bàndinhas

01 salâ de atividades em Grupo: 02 mêsas retângulares, 03 armário de aço fechôdo 03
portas,01 estantê de aço aberto com 06 prateleiras,0l m€sa professor,0l cadeira,02
ventiladores, 18 câdêiras

01 sala culinária 6m x 6m:02 freezer horizontal 02 portas,01fogão dê 08 bocâs,01 mesa
pequena, 01 geladeira,0l balcão de MDF 09 portas,08 gavetas pequenas,02 gavetas
grandes

01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m

01 Sala pêra âtendimento individüal

01 Corredor: com 04 armárlos roupeiro - 16 portas

Áreas comuns
Quantidade DescÍição

01 Sala Espera/Recepçãor 01sofá de 03 lugarês e 01sofá de 02 lugares

01 salâ telefonista / Atendimento ao público:01 bâlcão de mdt 02 computadores, 01
PABX, 01 impressora multifuncional, 01 armário de 02 portas Íechado, 01 ãrquivo

01 Salâ Arquivo (parâ prontuários e documentos dos usuários): 11 estantes com 06
pÍateleirâs abertas cada

01 Eanheiro para público 1,35m x 2,8m

01 Refêitório 9,85m x 6,1.5m: 15 mesas com 04 câdeiras fixas, O1 bebedouro, O1 balcão de
servir alimentos quentes com 08 recipientes, 01 balcão de sêrvir âlimentos frios com 04
recipientes, 06 ventiladores

01 Cozinha 6m x 5m : 01 fogão industrial 08 bocas, 01 coiÍa, 01 forno a gás com 01
prateleira, 01 forno a gás €om 02 prateleiras, 01 balcão de mdf com 10 portas e 08
gavetas, 01 ralãdoÍ de queijo, 01 moedor de carne

01 Área de serviço para linpêza pratos/utensílios4m x 5rnt O1 mêsa de granito, O1 bancada
de granito com 08 portas de correr em baixo

01 Área de despensa (guardâ de mântimentos) 4,55m x 6mt ol freezei Éorir*t"f OZ porta.,
01 armário d€ 02 portas fechâdo, prâteleiras fixas de concreto abertas

01 Pátio de descanso: 80 colchonetes

01 Lavanderia - 9,3m x 2m: 01 máquina de lavar roupâ, Ol tanquinho

01 Sala dê informáticai 09 computadores, 09 mesas ê 09 cadeiras
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6 - PREVISÃO DE RECEIÍAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem

realizadas na execução das ações objeto desta parceria);

Receitas:

Despesas:

5.1. QUADRO DE PESSOAL

tFonte de Flíanciamento:

1- com recurso Municipal;

2 - com recurso Estâdual;

6.2 - SERVrçOS DE TERCETROS/SENEFíCtOS

. Pagamento de vale transporte,

. Pagamento de vale alimêntâção.

Unidade l-Av.Amélia Cury Gsbriêt, 4701 - Járdim So.eia - São José do Rio preto/§p
Unidade ll-Rla Sebasnana Câidio Perena,30- Jadim Mâr.caná são José do Ro pÍêtÕrsp

Fone: (17) 3213.9595 vvw.ôssociacaore.ã&er.ors.br

Municipal Estadual Federal F€deral

Reprogramado

Valor global

Rs2.090.442,00R51.812,642,00 R524.000,00 RS2s3.800,00

fUNçÃO QTD

FONTE

NÍO

30 CLÍ RS 4.076,18 1

01 l0 CLT R5 3.377,s2 I
01 CLT Rs 3.848,48 1

01 CLT Rs 1.730,30 1

01 CLT R5 t.757,97 1

01 R91.s13,00 1

01 CLÍ Rs1.s07,00 1

01 CLT R51.s21,49 1

CLÍ R5 2-056 36 1

05 c,T R$1.832,60 1

I

Receita

lnicial Rs00,oo
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6.3-MATERIAL DE CONSUMOI

a) MâteÍiâl de Expediente (êscritório):
Cola branca, corretivo, caneta esferográfica, marcador dê texto, cd, DVD, aapa parâ cd, envelopes,

grampos para grampeadoí, grampêador, clipes, perfurador, carimbeira, tinta para carimbeira, pincéis

atômicos, papel oficio, pãpel A4, fita larga transparente, pilhas, fita crepe, borracha, lápis, ré8ua,

tesoura, canêta hidrocor, pastã com elástico, pasta envelope, pesta AZ, caixa arquivo morto, macho e

fêmêa, pàsta suspensa, caftolinâ/ lápis borÍacha, caneta p/ quadro branco, canete p/ cd, calculadora,

elástico para dinheiro, pasta catalogo, etiquetas, clipes, cartucho pata irírpressora,

b) MatêÍiâl de Higiene e Limpeza:
creme dental, shampoo, condicionador, escova de dente, papel toalha, sabonete em pêdra e líq{rido,

papel higiênico, algodão, absorventes, gazes, haste flexível, detergente, água sanitária, limpador, lusúa

móveis, veneno spray, rodo, vassoura, mangueira d'agua, refil para rodo, cabo para vassoura e rodo,

esponja lavar louça, sabão em barra,5abão em pó, desinfetànte, luva de borracha, baldes, saco de lixo,

bacia, vassoura sânitária, cesto de lixo, pano de chão, cera líquida, êsponjâ dê laver roupa, amaciente de

roupa, esponja de aço, palha de aço, álcool, flênela, papel toalha, estopa, anti dêsengordurante,

desodorizador para ambiênte/ hipoclorito de sódio 12%, cloro, limpador de múltiplo uso, fio dental,

shampoo, condicionador, desodorante.

c) GêneÍosAlimentícios:
Carne bovina, farinha dê trigo, coalho, farinha de mandioca, fermento em pó, fermento biológico,
gelatina, meionese, mi!ho, ervilha, ovos, peixe, suco fruta concentrado, vinegre, alho, ãveia, caldo de

Salinha e caldo de carne, margarina, bolachas, óleo, açúcêr, attoz, café, macârrâo, extrôto de tomate,
achocolatado, leite em pó, sal.

d) Gás dê.ozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P2O), botijão ou cilindro de 45 kg
(P4s).

ê) Material- Protocolo Sanitário

Álcool líquido e em gel 7O%, avental, borrifador, dispensêr para álcool em gel, Foce shiêl4 luva

descartável, máscâra de proteção respiratóriâ, produto para tapête sanitizante, tapete sanitizante,
termômetro digitalinfravermelho, totem para álcool em gê1.

Matetial Socloeducativo:
Artes/Artesanato:

Sulfitão, âmarrilho, isopor, goma arábicâ 15 ml, giz cera cx 12, E.V.A, papel contâct, reabastecedor
pincel atômico, palito de sorvete, cd, cartucho impressora lâser, lápis estaca, ôpontador para lápis

estaca, giz colorido, caderno de desenho , papel manilha, canudo grosso pc! canudo fino, nanquim,
tesoura sem ponta, caneca plástica, cesto de lixo fêchado, bóia de braço, bóia de tronco, cd musica

infantil, papel higiênico para artes, algodâo colorido pct, lixa dê parede, esponja, carvão, copos

descâÉáveis, chá mate {textura), farinha de trigo (massâ modelar), feijão {colagem), grão de bico

U.ldâde I - Av, Amé ia Cury Gabriel,4701 -JaÍdim §oraia - São José do Rlo Preto/SP
Unidadê ll Ruâ Sebasiiana Cándio Pereira 30 -Jardim lúaracanã Sã o José do Rio Píelo/SP

Fone (17) 3213.9595 !!w associacaorenaser.org br
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(colagem), macarrão colorido, amido de milho (mingâü) e massa pôia modelar, Íósforo, palito de

dente, prendedor de roupas, barbante, lantejoula, spray brilhante ( verniz), Sprây fosco (verniz),

borriÍador spra, tintas para pintura a dedo, telas/painéis paía pintuÍa, massâ ceÍámica, (arvões

para desenho, TNT, tule, elásticos dê roupa, giz de cera jumbo, lápis jumbo, glitter, biscuit, papel

ceda, pistola de cole qlrente, bastão de cola quente, ânelina, apontadores, acessórios para biscuit (

esteces, rolo marcador, ejetor de massa, molduras), pompom para artesanato diveisos tamanho3,

saquinho de E.V.A., papel crepom, pano de prato, camiseta branca, tinta pâra tecido, guardanapo de

papel para decoupage, pincéis, stencil para pintura, lã colorida, olhinhos para artesanato, ergola de

châveiro, fitas de cetim e TNT, agulhas para .osturâ, linhas de costura, retalhos de tecido, bolinhas

de isopor, tinta acrilica, massa acrílica, rolo, pincel, base para sabonete artesanal, formas para

sabonete, essências.

1. Culinária:
Farinha de trigo, Farinha integral, Aveia em flocos, Fubá, Farinha de rosca, Ovos, Leite, logurte,

Achocolatado, Açúcar reflnado, Açúcar cristal, Adoçante, Sal, Pâo de forma, Chocolâte em barra 1kg,

Chocolate granulado, leite condensôdo, Creme de leite, Leite de coco, Coco ralaCc, Batata palha,

Gelâtina com e sem sabor, Leite em pó, leite de coco em pó, Fêrmento, Margárina, Óleo, Molho de

tomâte, Cenoura, Alho, Abobrinha, Berinjelà, Tomate, AlÍace, Rúcula, Cebola, Batata, Milho enlatado,

Banana, Maça, Pera, Melão, Mamão, Morango, Limão, Larãnja, Maracujá, Melancia, Arroz, Milho,
Salsicha, Queijo Íalado, Queijo mussarela, Presunto, Palito de sorvete, Palito de pirulito, Palito dê dente,
Formas de bombom, Copo de café descartável, Copo grande descartável, Guardanapo, Papel fllme,
Papel alumínio, Toalha de pâpel, Filtro de cafá, Pó de caÍé, Chás diversos, Caderno pequêno, farinhâ
integral, féculâ de mandioca, semente de linhaça, uvas passâs, castanha do pará, borrifador spray,

azeite, gás (glp), tapioca, requeüão, farelo de trigo, amido de milho, óleo de milho, açú(ar mas(avo,

açúcâr confeiteiro, amendoim, pitaya, lichia, kiwi, uva, formas de acetato diversos, saquinho pâra juju,

saquinho plástico para alimentos, abecâxi, leitê sem lactose, creme de,êite sem lactose, batãta do€e,
beterraba, abobrinha, mândiocâ, cheiro verde, salsinhâ, hortelâ, couve Ílor, brócolis, pão de leite,
manteiga, geleia, pipoca, ervilha, azeite, vinagre, Soiabada, feijão, bâcon, salsicha, mel, grão de bico,

lentilha, abacate, fârinha de coco, farinha de amêndoa, açúcar demerara, cacau (50,70 e 100%),
gergelim, gotas de chocolate, amendoim, câstanha de caju, liga nêutra para sorvete, base para sorvete,

sãboÍes, Íãngerinà, Farinha láctêa, Açai, Amendoim, SoÍvete, Gergelim, Liga Nêutra, Ease para

sorvete(sabores), saquinho de )uju \24xO4 mârca regina),teite integral, Biscoito de €hocolate com
baunilhê, Pâçoca, Doce de coco (beijinho), Doce de Leite, Cobertura para sorvetes (sabo.es),

Gelatina(sabores), Suco de Saquinho ( sabores),Chocolate em barra( âo leit€ e branco) ,Creme de avelã,

Granolã, Chântily, Suco natural (sâbores),Milho Verde, Formâ de empada.

Uíidrdê I' Av. Amélia Cury Gabrier,470't -Jádim soraia - São José do Rio pÍeio/Sp
Unidade ll- Rua Sebastiana Cândio Per€ia,30-Jadim rúarâoená-Sáo José do Riô Prêio/sP

Fone: (1 7) 321 3,9595 - ww,á§sociô6orênôsoêr,ors.br
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2. AVD e AVP:
Cadarço de tênis, Bârbante, Botões, fivelas, Palito de sorvete, Fita dê cêtim, Tinta de palhãço, Tinta

guâche, Íinta de tecido, Tinta acrílica parâ artêsenato, Tinta relevo, Camiseta branca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Barbante colorido, Folha sulfite, Papel cartão, Cartolina, Papel dobrádura,

Papel micro-ondulado, lsopor, Palha de aço, Algodâo, Liipis grafite, [ápis de cor, Canetinha,

Miçan8as, Fio de Nylon, Fio de siliconê, Fecho de bijuteriã, Agulhâ sem ponta, Linhâ diversâs cores,

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

pequena, Tesoura grande, zípêt divêrsos tamenhos, lanternâ, óleo de massagem, creme corporal

hidratânte.

3. Estímulo Cogniüvo:

Folha sulfite, Sulfitão, Cartolina branca, Papel cartão, Papel micro-ondulado, Papelcrepom,

Folha de seda, Papel celofane, Lápis erafite, Lápis de cor, ciz de cerâ, úpis jumbo, canetinha,

Giz de lousa. Fita crepe fina. Fita crepe grossa, Durex. Régua, Câderno pequeno, Câderno

grande, Caderno de desenho, EVA diversâs corês, Tinta gua€he, Íinta relevo, Cola branca, Cola

colorida, Tesouras, Clips de papel, Palito de sorvete, Palito de churrâsco? massa d€ modelar/

alfabeto móvel, borracha, apontador, estojo, bucha de banho, pincêl, grampo trilho{macho e

Íêmea), bastão de cola quente e pistolã de colã quente, caixa dê som de computâdor, mouse

pad, blo€o de papelâdesivo, bloco de notas, quadro branco, pinça de plástico, dinheirinho,

dado grande.

4. Atividade Motorâ e/ou Esportivasl

Bolas de plástico, Bolas de vôlei, Bolas de tênis, golas pequenas diversas cores, Bambolê, Corda

grande, Cordâ individual, Peteca, Bexigas coloridas, Medalhas, Argolas de plástico, cones

coloridos, elástico diversos tamanho, colchonête para ginástica, bola de basquete, club,

caneleirãs, faixa elástica, peteca, kit mini faixas, luva esportiva boxe.

5. Jogos e/ou Redeação/Lâzer:
Dàma, trilha, Ludo,60 segundos, p€ga vârêtas, baralho, memória, quebra cabeça, pula pirata, uno,

pula macaco, pega bâtata, pega vareta gigante, twister, eu sou, lice e tapa certo, tatame EVA, jogos

pare Xbox, dominó infantil, pop it, dama gigante, quebra cabeça gigante, jogo de blocos para

enceixe, jogo blocos de pino, jogo cubo encaixe, jogo educativo encaixe vertical.

6. Oança: gel de cabelo, grampos para cabelo, êlástico de roupas, ÍNT, tule, têcidos, vêlcro, kit
costura, fita de demarcação, linóleo, gancho cabide, pistola de cola quente, bastão de cola quente,

tinta de parêdê, tinta de pâlhaço/ acessórios para figurino, batom, jogo de blush, pancake, jogo de
sombras, delineadot base líquida, pó compacto, lápis de olho, cd, baquetas, bexigas, bola vinil, cabos

de vôssoura, adereços juninos (balão, bandeira, chapéu, enfeites).

Unidade l-A!. Amélia Gury GâbÍie|,4701 -J6rdim 6oÍâia-São José do Rio Preto/sP
Unidade ll - Rua Sebasliana Cãndio Pereira 30 - Jardim lúaÍa@nã - Sào José do Rio Preto/SP

ronêr (17) 3213.9595 - tw.ássocia6orenascêr.org br
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6.4 - SERVIçOS DE ÍERCEIROS:

. Pagamento de taÍifas; Água e esgoto, energia elétrica e sêrviços de telêcomunicação/intêrnet'

. Pagámento de píêstador de serviço: manutenção de software, suporte em ti, serviço dê

limpeza de piscina;

. Pagemêntos de exames ocupacionais: Exâmes médicos pâra fins de admissão e demissão de

funcionários.
. TÍânsporte de usuários: para até 18 pessoas por meio de prestador de seÍviços

. Serviço de contabilidadê: mensal

6.6 - ANEXOSI

6.6.i - Grade de Atividades
6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

7 - A5S!NATUM DO RÊSPONSÁVEL

8. APRovAçÃo PELo CONCEDENÍE

unidade ! - Av. Amélia Cury GabÍiêl,4701 -Jadim §ôÍaia - §ãÕ José do Rio PÍeioÍSP
Unidade ll Ruâ Sebastiana Cândio Perêira, 30 - Jardim l4aracanã- São José do Rio PtelÕ/SP

Fone: (17) 3213 9595 - \^/W associacaorenâseêr or9.br

Nome dâ Entidade: Associaçã o Rênascêr

Nomê do Diricente:Aparecido Fêrreila Pachêco

Com sso, pede sêôDEÊERIVItNIOõasÀtivCàdes/Proletcse PanôdêT.aba iro

sã9r6sé do Éiq Preto,06dd set-ernbro 2022.
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6.6 - ANEXOS:

6.6.1 -Grade de Atividades
SERV|çO CENTRO DrA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SEUS FAMILIARES

DIMENS

óEs
ATIVIDADES

PERIODICID

ADE
HORÁRIO

DIAS

SE

G

ÍE
R

qU o
UI

5EX

Plânejâmênto e orsanização das atividades-

o Construção e avaliação do Plano lndividuâlizâdo
de Atendimento- PIA ênr conjunto com equipe
técnica, usuáíio ê fêmíliâ/cuidador.
Construção de grade aplicada de âtividades

Rêuniõês pàra discussão de casos 7:00/08i00 X

Prontuáríos: âbêrturâ ê âlimêntação
Diário

De

.E Reunião para àva,liacão do Serviço quantoa sua

ouàlidade e alcancê dos obietivos Droôostos.

7i00108:00

13:00/14:00
X X

E

=

,E

Rêalizâr aco himênto, aiêndimento, visita
domicilar, encaminharnento
ãcompanhamento dos usuários de manekà
coordenadâ com â rêdê sócioâs§i§tênciàl
pública e Êrivadâ no âmbito prêsênciâ1.

Diário

Reàl,zà- acolhrmerro, atendinento,
êncâminhâmênto ê acompânhârnênto dos

usuários, de maneira coordenada com a rede

socioassistenclal pública e privàda no âmbito
remoto- {contato teleÍônico/âplicátivo de

Diário

Oficinas ocupãcionêis:
Culinária 8;00/11:00

1s:00/17:30
X X

Estimu ação cognitiva 8r00/11:00
13:30/17:00
8:00/11r00
!33O/17:OO

Atendimênto psicolótico e deterâpia ocupacionàl êm Qui '
10:00/11:00

Sex:

15:00/16r00
Dança 8:00/11:00

13,30/l7too
Oficinasdeatividades motoíasê/ouêsportivas 8:00/11r00

Unidade l-Av.Améliá cury Gábnê|,4701 -Jardim soraiâ-Sâo José do Rio Preto/sP
unidâdê ll- Ruá Sebâsiiânâ Cândio Pereira.30 -Jardim lúaracánâ-São José do Rio Preto/SP

Fone: (17)3213.9595'ww.âssociacaorenâscêrorg.br
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Unidàde I Av. Amélia c ury Gab.iel, 4701 Jârdim sôraiâ - sãô.losê do Rio PretôlsP
Unidadê ll Roa Sebasliana Çândiô PôreiÉ,30- Jadim Maraoanã São José do Rio Preto/sP

Fone: (17)3213.9595-\tiww.associacaoÍenascerors.br

13r30/17:00

Oferta dê ações de âpoio n. realização de

atividades essênciais da vlda diária (cuidâdos Diário 8:00/17:00

OfeÉá de âpoio parâ ãutonomia ê participãção
(cuidados instrumêntais)

Diárlô 8:00/17r00

Colôniâ dê fériâs com ofertâs de atividadês

E

=

õr

,Ê

Grupo psícôssocial côm fàmiLitss 18:00/19r00

Beuniões com as Íamílias

Atendim€nto té€nico remotô ã Íâmíliã

{têlefônico e aplicâtivo de mensacens)
D árlo 8:00 às 17100

atêndimef'ro técnlco à íaí,íiiá olesênciêi 8:00 às i7r00

=

É
;5

Atividâdês nos ieritórios do município, visando

desenvolvêr ações que propiciêm a pêrticipâção

dâs pêssoas com deficiência nã vidâ comunitáría
e dotêrritório, conro: visitas ã clubes, têãtros,

i.ielação com as escolas, visitas aos CRAs,

caminhadas, pariicipação êm atividades
artísticas, culturais e esporiivas
Articulação com a PolÍtica de Saúde para a

gârântia dê atendiÍnefto;
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Cronogramã d€ âtivldâdês 2022

Out Dez

Dimensão trabalho Técnico_operativo

P anejanrentô ãiividad€s

constrLrçãô e a!allêção do Pianc rndlvid!allza.lo de Atendimento PIA X x X

Con;truçâo de 8rêdê dê atividadê§ X

Reuniôes pârâ discussãô dê casos X X x

Prontuários: Elàboração e âiimeniação X x X

Reuniãô pârâ êvaliação do sêruiço X X

Dim€nsão tÍabalho com o Uslrário

Realizeracolhimenio, atendimênto, visita domiciliàr, êncãminhâmento ê

acompanhanrento dos usuários presencial

X

Rêâlizar acolhimenio, atendimento, visita domiciliar, êncãminhamento e

âcompànhamênto dos usuários rêmoto
x x X

Of icinãs de ocupacionâÍs

Culinária X X

X X x
x x X

Átendlmento psi.ológicoe deterapia o.upacional em espaçosnoeze!en X X X

X X x

Oflcinas de atlv ciades riôtôras e/ou espôrtlvês X X

oferta de ações de àpoio na rêalização de àtividâdês essênciais da vida X x

Oferta de âções de apoio paÍa autonoftiâ e páticipação X x

côlônia de férias

Dimensão do úabalho coma familia

Reunião com asfâmílias
x X X

Grupo psicossociãl de fãmílias X

Atêndimento técnico à família (rêmoto e presencial) X X X

Dimensão do tÍabalho no território

Atividades no território, como: visitas a clubês, êscolas/teatros, musêus;

cãminhêdas peloterritório; visitas ao CRAS do ie(itório; pàdicipação em
ãtividades a.tísticês, culturais ê espoÊivas-

X I X

A.ti.u ação conr d rêde sócroassisier.ia e demais po itlcas púb icas x X X

Unidádê I Av. Amélia Cu.y Gâúiel, 4701 Jardim Sorsiê Sáo José do Rio Preto/SP
Unidade 1l - Rua sebastiana Cândio Pêrêira 30 - Jardim fi4araoanã sáo José do Rio Prelo/sP

Fone: (17) 3213.9595 - lvw.assóôiaôaorenascer.oÍg br



Declarada de Uiilidade PúbLica tuluricipalLei5455 de 1l10294
Declarada de utilidadê Pública EsiâdualLein". 11.399 de 04/07/03

Reôonhecida Utilldadê Pública FedeÍal Dêcreto Publicado ro DOU 17l10/97
cêÉifi.âdô de Eniidade de Fins FilantróDico Rêsolueão n".252 de 06í2100

cNPJ: 71.744 007/0001_66

C.onogrâma dê ati{idadê§ 2023

Jul Aco 5Êt Ou De

Dnnensão trabalho Técn,co-Operativo

PlênÉjamento at vidadêt X X

Construção e avàliação do Plâno lndividualizado dê X X X x X x x X X X X X

ConÍr!ç;ô dê grade de at vidàdes X X

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

Prontuá.iosr Elâboração e alimêntação x X x x x x X x x X

Âeunião pa,a ãraiiãção do SeNiç. x X X X X x

Dimensãotrabâlho com o Usuário

Rêâlizâr acolhimento, âtendimento, vísitâ domiciliàr,
encaÍinhon e rto e êcompdnhàmento dos usJi' ios

X X X X x X X X X X X

Rea liza r acolh imênto, atendimento, visita domiciÍiar,
enrê .innêlrelro e ê.ompanhâmento dos usLários

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

Ofi.inas de ocupacionais

C!linária X x x X x X X X X x x X

EstímLrlo cognitivo X x X X x X X X X X X X

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

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

Oicinas de atlv dadês nôtoras e/ou espoltivas x x X X X X x x X X

Atendimento psi.ológico e deterapia ocupaclonal em espãçô X X x X X X X X x x X X

oferta dê êçõês de apoio na realização dê àtividâdês
essenciais da vida diáriâ.

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

Ofêrta de dçõês !e apôio paia auto.omia ê participação X X X X X X X X x X

X X

Dimensão dotrãt)âlho com âfâ ília

Âeunião com as fami ias X X

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

Grupo psicossocial de famílias X X X X X X

Atendimento técnl.o à famíliâ {rênroto ê presenciâ } x x X X X X X X x X X X

Di6ensão do vabalho no território
Atividadês no têrritóriô, comô:visitas a clubês,

escoLas,teairos, museusj caminhad.s pelo território;
visitas ao CRAS do terriiório; participàção em aiividadês
artísticas, culturcís ê esportivas.

x x x x x x x x

Articukção com a rede sócioassistençial e demais
poliiicas públicãs.

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

Uhidáde I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia São José dó Riô Pretô/SP
unidadê 11-Rua Sebastiana Cãndio Pereúa. 30 - Jãrdim Maíacanã são José do Riô Preto/SP

Fône: (17) 3213.9595 vw.associa@orenascêr.org.br
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Declarada deulilidadê Pública Mlni.ipalLei 5455 de 11/0294
Dêclaráda de Utilidade Pública EsladLral Lein'. 11.399 de 0,Í/07/03

Reconhecid. Ulilidade Pública FederalOeúêto Publicado no OOU 17110197

Cêíificado do Enridadê de Fins Fibntópicô - Rêeluçào n" 252 dê OOI1ZOA

CNPJ: 71.744.0070001 66

Cronograma dê atlvldadês 2024

Mai Jul ago 5et No oe

Dimensão trabálho Técnico-Opêrativo

Plaô€jamento âtividàdês X x

Consúução e avaliâção do Plano lndividualizado de X X x x x x X X x X x X

Construção dê grade de atividades X X

Reuniões pa.à discussão de casos X X X X x x X X X x

Prontuários: Élaboração e alimentação X X x X X x X x x X x

Reunião pãrã àvãliãçâo do 5êrviço X X x x X x X X X X

oimensão trâbalho com o Usuário

Rêâliza r âcolhimênto, âtêndimento, visita domicilaar,

êrcàm:nham€nto e acompânhamênto dos u5uários

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

Reà lizàr acolhimênto, atendimento, visita domi.iliar,
encâminhàmento ê àcompànhamenio d05 usuários

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

Oficinas de ocupacionais

C!lináriâ X X X X X X X x x X X

X x x X X x X X X X X

X X x X X X X X X X x

Dârçâ x X x X x X x X X x X X

Oficinas de ãtavidades motoÊs e/ou êsportivas x X x x x x X x X X x

Aiendimêntôpeicológi.oedeterâpiâocupacionâlemespaço x x X X x x X x X X x X

ofêrta de açõês de apoiô na reãlização de àtividâdes
essênciaisda vida diária.

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

Oferta de açôes de apoio para autonomià e participação X X X X X X X x x

X

Dimêôsão do tíâbalho com a fâmíia
Rêunião com às fàmílias X X

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

Grupo psicossocial de famíliâs X x X X X X X X x Y X

Atêôdimento técnicoà família (remoto e presencial) X X X X X X X X x x x
Dimensão do tÍâbâlho no têrritório
Atividades no têrritório, comorvisita! a clubês,

escolas,teatros, museusj caminhadas pelo têrritório;
visitâs âoCRAS doterritório; participação êm ãtividâdês
àrtísticas, cultuGis e êsportivas.

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

ArticL.rlação com a rêde sócioassistencial e dêmâis X X X X x X X x x x X

Unidade I Av. Amélia cury GábÍiel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP
Unrdãde ll - Rua Sebastiana Càndio Pêrená,30- JaÍdim Maracanã - São J6é do Rio fteto/SP

Fone: (17) 3213.9595 ww assodacaoÍenâ*er.org bÍ



DeclaÍada de Utilidade Poblica À,4unioipalLei5455 de 11/0294
Dêclarada dê Lrlilidàde Pública Estádu.l Lel no, 11.399 dê 04/07/03

Rê6.hecidâ Uü,idádê Públicã Fede6l Oêdéio Publi6do no Oou'17 11c197

ceôfcado de Eúidáde de Fins Firanlrópico - ResoluÉo no.252 de 0ôt12l00
CNPJ: 71.214 007/0001'66

Unidáde l-Av Anélia CuÍy GabÍiel. 4701 -Jardim SoÍaia - Sâo José do Rio Prêtô/sP
unidádê Il Ruâ Sêbâstiam Cândio Pê.êirâ 30 - Jardim Mâra€nã - São José do Ro Preto/SP

Fo.ê: (1 7) 321 3.9595 ww asooacaorenasÍ or0 br

CÍonograma de âtividãdês 2025

oimensão tra ba lho Técnico-Opê rativo

Planeiame.to atividãdes x

Construçãoê avâliação do Plâno lndividualizado dêÀtêndimênto_ PIA X X

constluç:o de gràde dê atividades X

Reuniôes pâíà discussão de càsôs x X x

Prontuários: Elôborâçâo ê alimentação X X

Rêunaão parà avãliàção do Sêrviço v, x x

Dine,tsão habalho.om o Usuáiio

ReâJi2âr âcolhimento, âtendimênto, visita domiciliar/ êô.âminhaínênto e
ãcompànhamento dos usuários presencial

X x X

Realirôr acolhimênto, àtendimento, visita domicil ar, encarninhêmênto e

acompânhemento dos usuários remoto

X X X

OÍicinasdêocupâcionais

Culinária x X

x x x

X

arêndimentopsicolóEicoêdeterapiaocupácionálem espaçosnoezêlen x x

Dança x X X

oflcinâs de àiividàdês môtôràs ê/ou êsportivàs

oferta dê âçõês de ãpoao na rêalização de atividâdes êssênciâis dã vida
diáriâ.

x X X

ofêrtã de açõêsde apoio párâ âutônomiâ ê participação X X

Oiôênsâo do tràbalho coma Íamiliâ

Reunião com as fêrníliâs

x X X

Grupo psicossociàl de fàmílias x x

Atêndimento técnico à familiã (rêmoto ê presêncial) X x

Dimensão dotrabalho no territóÍio
Atividadês no território, comoi vis'tâs a clubes, ê§.olas,têatÍos, museus;

càminhãdâs pe lo territó rio; visitas ao CRAS doterritório; participâção êm

âtividâdês àrtÍsticas, culturàis e êspo.tivas.

X X

Arliculãção com a rede sócioassisiencjal e demais políticas públicas. x x X



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSO§ FIiIANCEIROS

aNo 2022

NOI'IE DO §ERVIÇO: PÍolêçâo Sociâ Espêciâl para pessoas com dericênciá e §Lâs Íêmiliâs e m cênlrô Di8

Vigêncrâdâ parcêÍia: 01/10/2022 â x1nv2o25

Oriqem do rêcuísor N4UNICIPAL

DtsPESÁS NOVEMBRO OE2EMSRO ÍoÍat

R§ 34.038.00 RS 34 038,00 R$ 34.038,00 R$ 102 114.00

R$ RS

RS 38 000 00 R$ 38 000.00

R$12.650 00 RS 12 650.00

R§ 6.720 00 R$ 6.720,00

R$ 5 062,00 RS 5.062 00 R§ 5.062,00 R$ RS 15 186,00

R$ 6 250 00 R$ 6.250,00 RS 6.250,00 R$ t8 750,00

R$

TOTAL R$ 45.350,00 R$ 45 350,00 Rs 15 iso.oo R$ 57/47O,q0 RS 1S3 42C 00

são José do Rio Prêlo, dia 06 dê Sêlembro de 2022.



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2022

NOME DO SERVIÇO: Píoteçáo Social Especiâl para pessoas com dêÍicencia e suâs Íâmiliâs em CenlÍo Dia

Vigénciâ da parcêria: 0 I / 1At2A22 a 31,0312A21

Origêm do Íecurso: ESÍADUAL

. '-': :' -:i.;:ii
.,.. I r) :'''l

iH.t;lI . . ,'---',

DESPESAS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROVISIONAMENTO TOÍAL

Serviços de Terceiros RS 3.250.00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 9.750.00

Mateíal de Consumo R$ 4.750,00 R$ 4.750.0Í §s 4.750,00 R$ í4.250,00

rOTAL R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 {s a ooo,o/ R$ R$ 24.000,00

São Jose do R o ttêlo. diâ 06 de Selembro de 2022 n
lo FeÍêirâ Pa\heco
ASSOCTaçAO H9naSCer

1///)



PLANO OE APLTCAçÁO OS RECURSOS FINANCÉIROS
atlo zo22

l.ME DO SERVIçO: Prolesáo S6al Esp.c6r pâÉ peeâe com dáénc a ê suâs íamí as m Cêntrc D a

úgs.h dã p:rcéíâ: 01/10/2022 a 31IJ3,2s25

DESPESAS
RECURSO

MUNICIPÂL
RECURSO
ESTADUAL

RÉCUR5O§
PRóPRIOS

DOAçÂO DE

PESSOAS JURiDICAS
OOAçÂO DE

PESSOAS FiS|CAS

Pessoále Encargos RS 102114,00 R$ R$ RS R$ RS R$ 1O2.114,OO

RS RS RS RS RS RS

RS 38 000.00 R$ R$ R$ R$ 38.000,00

1/3 de férias R$ 12.650,00 R$ R§ RS RS RS 12.650,00

R$ 6.720,00 RS RS RS RS R$ 6.720,00

SeÍviços de TêrcêiÍos /
8enêfícios

R$ 15 186,00 RS R$ R$ RS RS '15.186 00

Serv ços de Têrcêiros R$ 18 750,00 RS 9.750,00 R$ R$ R$ RS R$ 28.500 oo

Materialde Consumo R§ R$ 14.250,00 R$ RS RS "t /rrt)
RS

/l10'oo
IOÍAL R$ 193.420,00 RS 24.000.00 RS R$ R$ FI RS 1217 À20.00

/>
L-4.

,/r/ill
são José do Rio PÍero.06de serembío de 2022

aóaêcidô\êÍêira Pâchêco
e"i,$'.r" 9I*,"c- n"",)*,
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cRol'{OGRÂMÁ oE DESEMBoISO DOS REcuRsoS Flr'lANCElRo§
aNo 2023

R6 6rrr/T m {errâ
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ffi,-ryJ
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' rí-l§
P!ÂNO OE APLTCAçÀO OS RECURSOS FTNANCÉ|ROS

,roME ooÉivço: pre!êçb k6 
" "*,6.Ír* * cd," 0," 

A!q?B
Meênclá 4Àrc.ria orr0/?022 a i1l03/202s

DOAÇ,qO DE ooÁÇÀo DE

RS 407 755.24 RS R§ R$ 107 75524

R$ 38.582,76 RS R5 RS 38.582,76

F$ 43.050,00 RS RS RS R$ /t3.050,00

R$ 14 350.00 RS R$ RS 14.350,00

RS 22 802 o0 RS R$ R5 RS 22.802.00

Serviçosd6 TeÍcoirôs / R$ 66 312.00 R$ R$ R$ RS 66.312,00

B$ 82.560,00 FS R$ 42 840,00 RS RS RS R$ 12s.400.00

RS RS R$ 62 760.00 RS R$

/
R$ 

ÍiÍvoo
-OTAL RS 675.412-00 F$ R$ 105.600,00 Ra*il R§ R9 /78U!12,o0

Sâô J@ó ds Rb pÍ6to 06 dê sêtêmtro dê 2o2z {à 'Z////t 7/-

{Wwq



CRONOGRAMA DE DÉS€IÚBOISO DOS RÊCURSOS FINÀNCEIROS
Â lo 2024

NoMÉm3ERvço: F,orêç.o §@ E

ú.hÉ&p.@ÍL;o,!0202a31D@ã

São José do Ro Preto d â 06 de setêúbro de 2022

"" LD
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CRONOGRAIVIA OE DESEIúBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ÀN92!24
NoÀrE Ero sÉRvlçor PoteÉo soc

R$ 3 930 00 R\ 3úia

.N//W'
aôCÍerdÕ FeÍêka PãNêcoSão José do Rio Preto 06 de Setembro de 2022

Fq'ffi,tr\
t*-!--L:J ji-';';+é'
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PLANO DE APLICAÇÂO OS RECURSOS FINANCEIROS
ÂNO 2024

NOME OO SERVIÇO: Proieçáo Social Espêciêl paÍâ pêssoas com deÍicência e suâs Íâmíliâs em Centío Dia

Vigência dâ parceÍia: 0111412022 a31lA3l2O25

DESPESAS
RECURSO
MUNICIPAL

RECURSO
ESTADUAL

FEDERAL
RECURSOS
PRÓPRIOS

DOAçÃO DE
PESSOAS

JURiDICAS

DOAÇAO
DE

PESSOAS
FISICAS

TOTAL

Pessoal e
Encarqos

R$ 445.404,00 R$ R$ R$ R$ R$ 445.404,00

Reaiuste salarial R$ 45.940,00 R$ R$ R$ R$ 45.940,00
130 salário R$ 47.000,00 R$ R$ R$ R$ 47.000.00

'113 de férias R$ 15.650,00 R$ R$ R$ R$ 15.6s0,00
Rescisão R$ 25.080,00 R$ R$ R$ R$ 25.080,00

Serviços de
Terceiros /
Benefícios

R$ 72.941,O0 R$ R$ R$ R$ 72.94',t.OO

Serviços de
Terceiros

RS 90.900,00 R$ R$ 47.160,00 R$ R$ R$ R$ 138.060,00

Material de
Consumo

R$ R$ R$ 69.060,00 R$/ R$ R$ R$ 69.060,00

TOTAL R$ 742.915,00 R$ R$ 116.220,00 R$ ./_ t$ í$/ R$ 859. í35,00

São José do R o Preto 06 de Setembro de 2022.

\

frfr«ab/-v--
ffi-
teÀsc

\parec

-sidentl

J\ FerÍeira P

lÁssooaçáou*u$l*o'
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCÊIROS
ANO 2025

NoME DO SERVIçO: Prcleção Social Especial parâ pêssôâs com deícênciâ e suas fâmilias em Centro Dia

ViEência da parceÍia: 01,/1or'2022 a 311O3D025

Origêm do rêcurso: NIUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREiIRO r\4ARÇO PROVISIONAIUEN
TO

TOTAL

Pessoal e
Encaroos

R$ 40.829,00 R$ 40 829,00 R$ 40.829 00 R$ 122.487,00

Reaiuslê SalaÍial R$ 9 618,00 R$ I6'18,00
13'saláÍio R$ 13 050.00 R$ '13 050,00

1/3 de férias RS 4 350 00 R$ 4.350,00

Rescrsão R$ 6 770,00 R$ 6.770,00
Serviços de

Bêneíícios
R$ 6125,00 R$ 6.125,00 R$ 6125.00 R$ 1.225,OO R$ 19.600 00

ServiÇos de
Tercerros

R$ I340,00 R$ 8.340,00 R$ I340,00 R$ 25 020.00

fulaleria dê
Consumo /) R$

TOIAL R$ 55 294,00 R$ 55 294,00 R$ # zs, ,00 R$ /35 q.l3 oo R$ 200.895,00

Sáo José do Rio PÍeto, dia OO dê Seteôbro dê 2 *r---/ n
,4//,//t 7/-

--.-- =..-êqqH.x:::



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
aNo 2025

NOME DO SERVIÇOj Proleçáo Social Especiâl parer pessoas com deíicência e suâs Íâmílias em Cenlro Oiâ

Vigência dâ parceíia: 01 l lOt2O22 a 3110312025

Orisêm do íêcurEo: FEDERAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARçO PROVISIONAMÉNT

o
TOTAL

Serviços de
Têrcêiros

R$ 4.325,OO R$ 4.325,00 R$ 4.325,00 R$ 12.97s.00

Material de
Consumo

R$ 6.335,00 R$ 6.335,00 R^$s,oo R$ 19.005,00

TOTAL R$ '10.660,00 RS 10 660,00 R$ 10.660,00 R§ R$ 31.980,00

Presidente



PLANO DÊ APLICAçÃO OS RECURSOS FINANCÉIROs
aNo 2025

NoME Do sERvço: Píolêçáo sociâl Especiâl pâÍa pes6 com deÍcência e suas râmlliâs êm cenao DÉ

vigênciá da parcêka: 01n 012022 a 3110312424

DESPÊSAS
RÊCURSO
MUNIGIPAL

RECURSO
ESÍADUAL

FEDERAL
RECURSOS
PRÓPRIOS

DOAÇÃO DE
PES§OA5
JURiOICA§

OOAçÃO DE

PESSOAS
FiSTCAS

TOTAL

Pessoal e
Encargos

R$ 122.487.00 R$ R$ Fi$ R$ R$ 122.487,00

Reajuste
salarial

R$ 9.ô18,00 RS R$ R$ R$ 9.6Í8,00

130 salário R$ 13.050 00 R$ R$ R$ R$ 13.050,00
'l13 de férias R$ 4.350,00 R$ R$ R$ R$ 4.350,00

Rescisáo R$ 6.770,00 R$ R$ R$ R$ 6.770,00

Serviços de
Íêrceiíos /
Benefícios

R$ 19.600,00 R$ R$ R$ R$ 19.600,00

Sêrviços de
Íercêiros

RS 25.O20,OO R$ R$ 12.975,00 R$ R$ t?$ R$ 37.995.00

Mateíial de
Consumo

R$ R$ R$ í9.005,00 R$ R$ *A RS 19 005.00

a,
TOTAL R$ 200.895,00 R$ R$ 3'i.S80,00 R$ Fr$ á$ R$ 232.8í5,qó

[ffir-
t§r\/.iir:

são José do Rio Preto. co d€ setemb.o de 2022.

'/z ///fu'/-

'q ,.' ADârdcrdb Feneirâ Pâchê(
*u{r1e nssociaçao nena


