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cER'l'l DÂo Do 2{,' APOS'nLAN{EN',t O ,rO I h lrrli O Dlt COLAI}OltAr À() N,, I b/2r, t 7.

O Municílrio de S:io José do Rio l'rcÍo. CNI'.J \llr +ó.i88.9j0/0001 -3(1. Dor intennú(lio dir

SccÍctaria MuDicipal da Assisrência Sociul. silrrr,l.r Ii. liLra Jo!-io 'leircir:i. lr,r SlLnlil ( ur.

doravante denoninada SIiCll.El'A11tA. repr($eItr.rJiL Lrirrc !ro l)oI sLrx LiLrLliLr. llcl.rriL (rislirl
Rozalcs da Silva Mâr'angoni. portâdorc cla códLrll clc ir.lcnticlirclc llc 20.17.1.61S-(l SSI',Sl' lJ

inscril:t no CPF/MF sob o r)" 1 69.780.61 8-011. desigruJrr por Drcio da Pr.rrtiLria r'' l-1.719 tlc {)l Lte

jareiro de 2021. irutorizada pelo PreÍ;irú do \lLrrri;ílio .,s lcfl)t(rs (lo l)ccrcli' rl l- 7(,1 llc 0.1 (lc

lê\ereiro dc 2017. con) bilsc nir l-ci Ferlcrul r' l.l 01.r, ll ( Iltet:lç(les u urn fi,;.:tr,.1.1 iLrrrriurir,rrr

alribLtidâ pelo Dccreto Nlunicipal n." I7.70ti1l(117. Lcnrl,r enr lista a inc\islarcir LLu rrlLrrlçr'rLr J,r

ot'rjeto e do valor globitl do'lcnno de ColaborrÇiio. ir1tós iLrrLLincil dâ Ccsk)ra- lt liS( ) I Vlr rrpostilar

o l)larro de 
_lübalho 

arrcrio do 'lcr-mo de ( olabolaçio r' l() 2017. cclebrado crl] l7 J! Jczcntbx) (lç

2017. cour a Orgalizaçà() tla SocieJarle (i\il - oS( .1-nomiuarh ,\ssociuçio ltcuir\ccr-. oxr

atendinlcnlo ao Olicio n'i9/2021 ontlc solicitrL iLlturr!:!i!. ro plano dc trlhrrliro ,,, - rL .lr.LiL'L !.(

deseurbolso muricipal. nos mcses dc lunho c.inl n, (ir l0ll, pal'.I pitgaLu)!uro (ornl)lcllcl)lir (ic

pessoal c seNiço de tercciros e adcquaçào Llos erurLolllrrriLs ris pllnilhas alc solir]llei(r.lL r.,erL|sos.

conlbrlne segue:

Plnno dc'l rabalho

IÍetn 3.1 - Forums de e.recttçio las ulbilu $ o lo\ lrietos c l! cuntltintrttt) tll.\ ltrtos (
tlesalr!lnal s--t!laltta lo?e llrnrn p níl!üti

- Adâptâçiio rla lâbela de cxecuçào das irti\i,l.r.i.s r)lrt a re()rtlirda pa|eiirl ,lirs rririrlrdcs

Prcscnciâisi

- Atualizâçâo da Dimensão teórico/rncl()doltigiua cl,r rllL.rliro socral i.lulrrt,,'rr lrLi.rLi,, JrL lrLrL.l.rlrrr

causadâ pelo novo coronâvírLls. incluin(lo l (linlrllsào l{clorlacla l)aruiâl (las (llleinrr l'r'ciunL iiLis.

Itet 6,3 - Metctiol dc Cotslito

- Inclusão da categorià d.Mxtcrial - I'rotoool{) Snnir:irio. Nesle subilclr l. r:rrrr i»eiLri,l,,s ,,s

seguintcs matcriais: álcool lfuuido e enr !cl 7(,',,,. r\(rli,l. L.orril'udor'. tlisPcrrsrr 1,.rr.r :i[,",] rrr, g.i.

face shield. luva dcscartível. uráscara dc px,ruçrro lcslrillrór'it. produlo pilr:l LrL1,.'. s.rrriri,.rLrr:-

lâpelg sanitizânle, teúuômclro digital iIliir\ 0tIrl]lr,). LL)rrrn pillir iilcool ent gcl.

- lnclusiio dos seguilltes ilcns na categoIi \lrrteri.ri s,,L ,,-,lLrcrúivot 2.çtrl!trir,a: t.rr nhl irrL,:rr.rl e

lécula de nrandioca; l. AVI) c ,\\/l': rit)úr !lir!rj,,s i.iiirrrrhús: i. r\li\iJi\t( ilit !(.IiL. rl...lii,,s

dir'crsos lanranhos, allcrds pcsos dircrsos. elrrilluirli:; t)Jsos divcrsos. rliseo. piro. Julkr r
colchonete p.rra gináslical 6. Josos: nremririil- qLLchr'J e.rL,.çr. ILrla pimia. Uui)- |lrllr L)tiL(.teo. l)J!u

balâta. pcgâ \,arcla Sigarrlc. luislcr. cu s(rrL. Lincu t Lul)u e:rro
SECRETARIA MUNICIPAL DÉ A55I>1.NCIA SOCIAL

Rua.roãoÍeixelÍâ,260 - 5ânra C u.Ctrrt5l1; tlt Sio losé do Âio prerJ aE

Teleíoóe (17) 3211 6510 senrê!@.!r,'rlo :i! r.. ,y wvrw ricDrero sp t,-.! :j



Ilem 6,6 - Ànqio§

- Adaptaçâo do subitem 6.6.1 Gr{de dc rtir irlrr.lcs i:r,rrr inclusão dc íti\iJr(lrs prcscnciris nrs

Cronogrànrr i\,luniciprl

- foi acrescido li$ 959,62 na nalulezâ LIc dospcsus tle l)cssoal e crcalgos. lls 17().00 nít nâtulczo

de sewiço de tclceiros,rbencllcios. e R$ 2. ] 7-1.6-l n.r rrair, r., í cle scf\Iiço dc lcrecirL .

Julho

- Supressão de llli 959,62 na natureza de despcsa (lc pJs\oirl ú cncargos do D1i\,lr iü lro:

- Supressào de R$ 270,00 na nalurezà de serviços Llc ldrcriros/benelicios no uri. Je irrlho:

- Supressão de R!i 2.17,1.ó21 r'ro provisionrnlenro (le scrvico (lc tcrceiros.

OT alor total srplimido loi dc I{$ 3..10.1. 16 scicl() rernrr-')l(los. conl'oll]rc s.!r.c

E paÍa que nos nrcsDlos Íiclucm consliln(lo as !lc\ i!lils irllrrilçircs procede-sc.r,).11,r'sliLrr»cLrlLr
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D,êcrãÉdá de Utilidâdê Públicá MuniopâlLeií55 de 11/0294
Declaradã dê Utiliradê Púõli5 Estadual Lei nc I 1 399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade Públicâ FêêÉl OêcÍelo PLrblicado no DoU l7í€rl97
CeniÍicádo de Enlidade dé Fins Fllânúôpico - Resoluçáo ô' 252 de o6h210o

CNPJ] 71.744 007/0001-66

PLANO DE TRABALHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia

Ur dãde Av. Améiâ CuryGabriel 4701 Jardim Soráiâ -SáoJosé do Rio Preto/SP
Unidadê ll- Rue Sêbesliana Cardlo Pere râ,30 -Jardim lúarãcanã - São José do Rio PÍeto/SP

Fone (17) 3213 9595 -ww êssociâceo€nâs@r o.q br
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DeclaÉdade Utilidâdê Públicâ l\,lunicipal Lei 5455 de 11/02/94

Declarâdâ de utilidâde Públic€ EstádualLein'. 11.399 de 04/07/03
Re@nhecidã Utilidade Pública Fedorar Deüeto Publi€do no rOU17t10t97

Cêfi:fiedo de Entidade de Flns Filaiíópico - Rêsolução .'. 252 de O6h2lOO

CNPJ: 71.7,14.0020001{6

DADOS CADASTMIS

oRGANIzAçÃo PRoPoNENTE: Associação Renascer

CNPI: 71.744.007/0001 66

ENDEREÇO:Unidadel ' Av. Amélia CLrry Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto

- cEP 75075-220

Con.essão de espâÇo: Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 - lardim
Maracanã - São José do Rio Preto /SP - CEP - 75092-220

CIDADE: são José do Rio Preto U.F.: SP CEP:Citado acima

TELEFONE: 17 3273.9595

E-MAIL: projetos@associacaorenascer.org-br

REPRESENT,ANTE LEGAL:

Nomei Aparecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente
CPF:428 673 558 34

RG:7.s46 299 o ssP/sP

Telefone para contato: 17 3213.9595
CEL: 1-1 9911 5 .1 644
Email:adrninistrador@associacaorenascer.org.br; aparecidopacheco@qmail.com

TECNICO RESPONSAVEL PELO SERVIçO:

Nome: Ana Paula Dadário
CPF :221541 13432
RGi 30.213.133 0

Número do Registro P.ofissional:CRESS 40.155

Telefone para contato : 11 3213.9595

cEL: 71 997752794

Email: pa u lâdada rio@gma il.com

Ns DE TNSCRTÇÃO NO CMAS:06

Tipo de lnscrição Entidade (x)

Vigência: 01 de lulho de 2019 a

Serviço { )

30 de Setembro de 2021.

Ns de registro no CMDCAT 06
Vigência:12 / A4/ 2O7a a 71 / 04 / 2O2A.

Unrdâde l. Av AmêlâCuryGabíer.4701 JardimSoraa São Jôsé do Ro Prêto/SP
Ui dade l- R!ê Sebasiiana Cándio Pe.eúá 30 Jardim À,laracanã São José do Ro Preto/sP

Fone (r7)3213 9595 ww assooáôaorenaser org bÍ



OeclâÉda de Utiidade Púbica l\4un cipalLei5455 de 11/02194

Declaíada de Uiilidãdê Plblca Estâduâl Lêi n' 11.39sde 04/07103

Re@nh6cide Ut lidade Públicâ Fêdêísl Decrêto Publicado no oOU 17 110197

CenifEádo dê Entidade dê Fins Filaõlrópi@ - Resoluéo .' 252 4e O6l12io0
CNPJ 71 744.00710001$6

1-JUSTIFICATIVA

Considerando a conjuntura familiar âtual de um deficiente que possui distintas constituições,
ãrranjos e dinâmicas, inclusive fenômenos sociais contemporâneos como a progrêssivâ redução do

número de Íjlhos por femília, o envelhecimento populacional, o ingrêsso dãs mulhêres no mundo do

trabalho, dentíe outÍos, todos estes fâtores repercutiram sobre a câpâcidade de oferta de cuidados
pelas famílias, que afetam tanto a pessoa cuidada, como o cuidadoa (muitas vezes um membro da
própria famíliâ) e sua família como um todo.

É diânte de todo este quâdro foi implantado em 2010 o Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiênciâ ê suas Famílias em Centro Dia na Associação Renâscer, quê visâ â atender
jovens ê adultos, com deficiência em situâção de dependêncla, que necessitam de apoio na realizàção
de várias atividades básicas da vida diáíiâ, várias veres durantê o diâ, inclusive prestádo por outra
pessoa cuidadora. para mantêr suâ autonomia pessoal.

ConsideÉndo que alSumâs situações vavenciadas pelas pessoas com deficiência e suas fâmílias
aumentam o risco por violação dos direitos sociãis, tanto dã pessoa com dêflciência quanto dos

cuidadores familiares, o Serviço de Cêntro Dia surgiu pârâ ofertar atendimento em situações de

dêpendência associâdas ã:

convivência com a situação de pobreza;

Desassistência da pessoa com deficiênciâ pêlos 5erviços essenciaiS;

Não participâção dâ pessoa com deflciência em atividades e serviços no território;
lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidâdoresfamiliares;

Unidade l-Av Amélia Cury Gab ê1,4701 -Jãdim Sorâia-Sáo Jo3édo Rlo Píêto/SP
Unidàde ll- R!á Sêbastianâ Càndio PêÍênâ, 30 - Jardlm l\íara€nà-Sào José do Rio Preto/SP

Fore: (17) 3213.9595 - ww.ãssociaeorenâscêr ôÍg.br

TIPO DE SERVIÇO:Serviço de Proteção Social Espêciâl para Pessoas com Deficiência

ê suas Fâmílias em Centro Dia

Proteção Social: Proteção Sociai Especiâ de Médiâ Complexidade

PÚBLICO

familiares

município

{BPC)e os

ALVO: Jovens e adultos com deficiência intelectual e múltiplas deficiêncÍas, seus cuidadores e

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

de São losé do Rio Preto priorizando os beneficiários do Benefício de Prestâção Continuada

incluidos no cadastro Único dê Programas sociáis (câdÚnico).

Período de Execução

lníciot otlol/2079
das Atividades Previstas
Término: 30/09/2021

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

Unidade ll - 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Território: Abrangência teÍritorial do município de São José do Rio Preto

CRAS de Referência: Vila Toninho



Oeclarâdâ de Ulilidade PúbiÉ Municip.l Lei 5455 de 11/02/94
Oêclaradâ dê lJlilidade Públiêá EstaduâlLei.ô. 11.399 de 04/07/03

Rêconhecida Utilidadê Pública Fêderâl Decreto Publicádo no OOU 17110197

Cenificâdo dê E.lidade de Fins File.lópi@ - Rêsolução n' 252 dê O6h2Jú
CNPJ: 71 744.007/000166

Situações de abandono, negligência e/ou maus tratos, violêncía física e ou psicológicaj

AusêncÍa de cuidadores familiares ou a precâriedade dos cuidados familiares em virtude do
envelhecimenlo, doença ou ausênciâ dos pâis ou responsáveis;

Situação de estresse do cuidador femiliar, em vinude da oferte de cuidados de longa peÍmanénciaj

Alto custo da oferta familiar de cuidados;

lmpedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidâdores familiares em virtude da necessidade de
ofertar cuidados na femília.

Desta Íorma, o Serviço de CENÍRO'DIA foi imptantado na Associação Renascer como uma
unidade especializâda de proteção social, de atendimento durante o dia, que presta um conjunto
variado de etividades:

de convivência grupal, socaale comunitária,
cúidados pessoais;

fortaiecimênto de vínculos e ampliação das relações sociais;

apoio e orientaçâo âos cuidadores familiares;
ãcesso â outros serviços no território e à tecnologias âssistivês de autonomiâ e convivência.

Todas estâs êtividades são realizadas de forma individual, em grupo e comunitária prestadas
pelâ equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidadores, familiares e comunidadê.

O Centro-dia oÍerece uma atenção integral à pessoâ com deficiênciâ em situação de
dependência durante o diâ e, ao mesmo tempo, serve de apoio às familias e êos cuidêdores familiares
na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongâdos na familia. Neste contexto,
contribuempara o foatâlecimento de vínculos e do papel protetivo da famíliaj pâra o favorecimento da
autonomia dos cuidadores familiares na concaliação dos papeis sociais de cuidâdos, desenvolvimento de
projetos pessoais, estudos, trabêlho e convivência com os demais inte8.antes da Íamília; além de
prestâr orientação sobre a importância dos autocuidados dos cuidadores.

O Centro-diã se conÍlgura, portânto, em uma alternativa coletivâ de cuidados pessoais formâis e
pública, complementar aos cuidados ofertados pelas famíliàs.

Além do trabalho interno, os usuários são encaminhâdos conforme a necessidãde pâra outros
serviços nâ rede pública, seja parâ o âtendimento em saúde básicã, especializada, medicamentos,
escola, beneÍícios assistenciais e demais demandas que possam apresentar.

2 . META

Atender até 82 pessoas com deficiência intelectuâl e múltiplãs deficiências.

U.idáde I 'Av Amélia Cury Gâbiel.4701 - Jaídim SoÍliâ - Sáo José do Rio Prelo/sP
Unidedê ll- Ruá Sebestiana Cândiô Perena 30 - Jardim Mârâ@ná - Sáo Jo3é do Rio Preto/SP

Fone (17)3213.9595 - ww ássociâ€orêíascer org br
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Dêcrârádâ dê utilidade Pública Municipal L3' í55 de I l/02€4
DêclâÍâdâ d. t lilÉade Pública Esladual Lei nô. 1 1 .399 de 0,1/07&3

Reconhecidâ Ulilidâde Públicâ Fêdaral Decr€to Publioádo no Dou t7l10/97
Cénifiedô d6 Entióad6 dê Fins Filentópico - Re3ôluçáo no.252 dê 06/12100

CNPJ: 71 .744.007/0001 {ô

Obretivo Geral:

Oferecer atêndimento especializado de protêção social êspecial de médiâ complexidâde para pessoas

com deficiênciâ, com vistas a promover a autonomia, â inclusão sociale a melhoria da qualidade de

vida, reduzindo a sobÍecarga da família/cuidador na tarefa de cuidát contribuindo com a prevenção da

institucionalização e se8regação.

Unirâde I,Av. Amáliã Cu.y Gábrirl,4701 - Jardim Soraia - Sáo Josê do Rio PÉto/SP
Unidads ll - Rua Sebasliana Cândio Pêíená. 30 - Jàrdim Mârâcâná são Josá do Rio PÍeto/SP

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

Objetivos específiaos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, seu5 cuidâdorês

e suas famílias;

- Desenvolver ações especializadas para a superaçâo das situaçõês violâdorâs de direitos q!ê

contribuem pârâ â intensificação da dependência;

- Prevenir o âbrigemento e a segregação dos usuários do Serviço, assegurando o direito à convivêncrà

familiar e comunitáriâ;

- Promover acessos a benefícios, progrâmas de trânsferência de renda e outros serviços sócio

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

Promover apoio às famílias na tarêía de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilirando

meios de comunicar ê cuidar que visêm à autonomia dos envolvidos e não somente cuidâdos de

mânutenção;

- Prevenir situêções de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação /
dêmanda de cuidados permânentes/prolongadosi

Trabalho Social Essenciel

Acolhidê; escute; informâção, comunicação e defesa de direitosj articulação com os serviços de polÍticas

públicâs setoriàisj articulação da rêde de serviços sócio assistenciâis; articulâção interinstitucional com o

Sistemâ de Garantia de Direitos; atividades de convívio e de or8ânização da vida cotidiana; orientâção e

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

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

socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvamento do convívio fâmiliar, grupal e socialj acesso à

documentação pessoâl; apoio à fâmília na sua função protetiva; mobilização de famíliâ extensa ou

ampliada; mobilizâção e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilizâção para o

exercÍcio da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.



r\_ 9"2

v\
cmo { i!s{ üe. r ,m;Bd.

Deêlârádâ de ulirjdade Públic€ Municipâl Lei 5455 de 11/02194

osclaradâ de Utilidáde Pública Estadual Lei nq. 1 1 .399 dê 04/07/03
Reconhêcida Utilidâde Pública Fsderal DecElo Publicádo no DOv17110t97
Cêrtilicedo dê Énlidadê de Fins Filântrópico - Resolução n4.252 de 064Z00

oNPJ 71 7{4.007/0001{6

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

âtreladas) enquanto perduíaÍ a pandemia
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Pbneirnob e es.on4ãôe a.vidàdêr

Pla en.onjuito.ôh equipêré.ita, oluárr eíàmíria

Reu.iõêsrÍà dis.us§odê.àso!

PÍontuáÍi6: eràboÍa{àoêâlin€ntãÉo

Reunisô par. avâliàc. do sé irõ q

-e

-Ê

!

mbno dâlô*rtuiçáo

Àtênd m.nio tê.ni.ô r€6oro ào uru

orêfrà do Kr p.d4ósko/ m eÍi:s/.rv d.d. mpíesa

6Íup.5dê.ôíivérh /oÍ.inâr-rô'raioünu.rlpô*,gêmdêvidêor êm appdê nêirâ!êm) e/ouarivrdadê,impÊíâs

Âuúd.d. rrc$ncúl - retomadà

Àtivrdad!presenciâl retomâda

unidadê I Av Amélia c!ry Gâbnê|,4701 -Jardim soÍãra - sào José do Rio PÍeto/sP
Unidâde !l - Rúa Sêhslianâ Cándio Persira, 30 - Jâ.dir Maráenã - São JGé do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - ww as@ia@oÉnasGr.olg b.



Deczradá de Utiidade Púbrca Muni.ioa Le 5455 de 11/02/94

Decarêda dê uriidade Púbica ÉsláduâlLein". 11.399 de 04/07/03

Reconhecda rluldâde Püb ca ÉederálDecrelo Publicado nÕaol1Tl1a97
cerliÍôãdô de Entrdãde de Fins Filêntrópcô Reso!çáo no 2s2 dê 06/12100

cNP.l 7t 744 007/0001-66

oflcinas dê aiividàdes

À1ividãdeprcsencial rctomãda

redDÉo dê *trdâdê
esenli3is da vd. diíb

pati.lpàção - cuidâdos

Âtiv dâde Prcsên.ial - ,êionada

.o ônia de Jérias.om *ivididé direrêi.iâdB

G Íupos dê .on vivô n.ia lom ôvrdu,

Unidade!.Av Amélà c!ry Gabriel,470l Jadlmsorâra são Jose do R o Preto/sP
Unrdade I - Ruâ Sebastana Cêndio PereiÍa.30 Járd ô Maracanê Sáo Jôsé dô Ro Prelo/SP
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riâ roibrote erô[i@

.lpiq virãndo dessnvôlv ãçóês

conunitáÍià e do têílniÍio, .ono: v

aiividades ênlsti@s, .ultuEk e êspofriva!.
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Dimensão teórico/metodológica do trabalho social durante o período da pandemia

causada pêlo novo coronavírus

Em virtude da pãndêmia causada pêlo coronavirus SRA - CoV - 2, com alto índice de

transmissibilidâde e em atenção às normativas referentes a aludida pandemiâ, quais sejam,

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

e o Decreto ns 18.571, de 24 de mârço de 2020, que respectivamente reconhecem o estado de

calamidade pública em âmbito federal, estadual e municipal, e a Portaria SEMAS n'0212020,

que trata da suspensão temporária das ações coletivas no SL,AS, foi necessario uma

readequação na metodologiâ do Sêrviço, tendo em vistã a suspensão temporária das açôes

executadas presencialmente, visando o distanciamento social.

O Serviço de Proteção Social Especial parã pessoa com deficiência e suas fâmíliâs êm

Centro-Dia, conforme disposto na Tipificâção Nacionâl dos Sêrviços Socioassistenciais objetiva

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

dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências". Dessa maneira, a

garantia da continuidade do atendimento, mêsmo que remotamênte, se fez imprescindível

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

pandêmia, sendo importante o acompanhamento das fâmílias pela equipe técnicâ do Serviço,

bem como â oferta de ativadades remotâs aos uslrários, objetivando preservar os vínculos dos

usuários com a equipe do Serviço, garantindo a estes as seguranças afiançadas no âmbito da

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

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

Dessa maneira, o serviço será ofertado, da seguinte forma:

. iEMOTO/ VIRTUAL:

O Serviço que tem como atividade principal a realização de grupos de convivência

dinâmicos, buscando estimülar a construção da autonomia no grupo, no Serviço, no domicílio,

unirade l - Av. améliâ cury Gâbriel,4701 -Jadih soreie - sáo J6é do Rio Piet€/sP
Unidade ll- Rua Sêbasliánâ Cândio Perêilâ.30 -Jadim MaBcanã são José do Rio Prêto/SP

Fone: (17) 3213 95s5 - ww associacaoEnascêr.org.br
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na comunidade e na sociedâde em geral, se constitlríra em grupo de convivência por meio de

um grupo êm aplicativo de mensagens, em que periodicamente serão postados vídeos

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

Ocupacionais de Culinária, Estimulação Cognitiva, Artesanato, Músicã, Dançâ, Teâtro e Oficinas

de atividades motorâs com os usuários, assim como para realização dos grupos de convivência

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

formas dê participação/acesso ao serviço, quando da impossibilidade e/ou aceitabilidadê do

usuário e/ou suas famílias em participar das Oficinas remotas.

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

de convivência em aplicativo de mensagens, e da retomada parcial dos atendimentos

pr€senciais, também serão ofertados kits de atividâdes impressas àqueles usuários que

manifestaram diÍiculdades e/ou impossibilidade de participação nas oficinas remotas virtuais,

como forma de pactuação acerca de outras formas de participação/acesso âo Serviço. A

entrega dos kits de atividades impressas e a devolução deste pelas famílias, será realizada

quinzenâlmente, por questôes dê dificuldade de deslocamento das famílias, no entanto o kit

entregue diz respeito a atividades a serem realizadas durante toda a semana.

Íambém, periodicamente, a equipe do Serviço acompanhará a

participação/interação/visualização dos posts pelos usuários, bem como as devolutivas destes

no grupo ou por meio de contato individual, também remotamente. Assim como acompanhará

a entrega ê devolução do kits de atividades impressas como forma de monitorar â adesão às

atividades ofertadas, utilizando-se de instrumentâl de controle próprio. O referido

acompanhamento/monitoramento poderá ensejar pela equipe técnica do Serviço a realizaçâo

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

em participar remotamente das atividades ofertadâs. Esse acompanhamento será

consubstanciado em um relatório mensal que cada educador produzirá com fotos da

participação dos usuários nas atividades propostas, prints de telas e descrição das ações

realizadas.

U.dâde -Av AméraCuryGab.e 4701 - JaÍdim Soraia - São José do Rio Píeto/SP
Unidade ll- Rua Sebasliâna Când o PêreÍa.30-JâÍdm lúãra€nã - Sáo Josê do Rio Preto/SP

Fone:(17) 3213 9595 -sw assoclacaorenascer oÍ!.br
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O atendimento técnico remoto aos usuários e/ou suas famílias ocorrerá por meio de

contato telêfônico e/ou aplicativo de mensagens, podendo desencâdear açôes como

articulação com â rede intersetorial, elaboração de relatórios, encaminhamentos para a rede,

entre outras.

Umâ vez que o atendimento técnico aos usuários e/ou Suas famílias sêrá mantido,

remotamente e êxcepcionalmente em caráter presencial, o Serviço de Centro Dia atenderá à

diretriz do SUAS de atuação em articulação com a rede envolvendo os serviços

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

Direito da Pessoa com Deficiência, os Serviços, Programas e Projetos governamentâis, não

governamentais e comunitários.

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

e suas famílias; as situações de dependência, vulnerabilidadê e risco poí violação de di.êitos

apresentadas; as características dos usuários como: idade, sexo, categoria de deficiência, as

questões de saúde associadas e as necessidades de âpoio de teíceiros para atividade5

essenciais básicasj as habilidades, o perfil do cuidador familiar, comoi idade, habilidades,

capacidâdes e restrições para prestar cúidados e ser cuidado; o perfal dos serviços frequentados

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.

Un dãdê - Av Amér a Cury Gábriê 4701 - JâÍdim Sóráiá - São José do Riô PÍetó/SP
Uôidade ll- Rua Sebasliána Cándlo Perêira.30 JãÍdim lúáracanã - SáoJosé do Rio Preto/SP

Fône: (17) 3213 9595 - ww associacaorenascer org.br
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PÀCSENCIAL:

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

covid-19, cabe.á a realização de visitas domiciliares ê âtêndimento do usuário ê/ou família em

âmbito institucional, como meio de atingir o usuário que não dispor de meio eletrônico e/ou

virtual para participação nas Oficinas e/ou atendimento remoto individualizado, ou para

atender aqueles usuários que não atendam os critérios estabelecidos para frequentar

presencialmente as oÍicinas realizadas no retorno parcial dâs atividades presenciais.

Os processos de trabalho que perpassam pela alimentação de prontuários,

gíavação/edição de vídeos, rêuniôes dê equipe, entre outros, serão dêsenvolvidos pela equipe

tecnica do sêrviço no âmbito da instituição e/ou remotamente, em virtude da adoção de

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

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

tange à descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das

metas e resultados esperados, encaminharemos regulamentação do regime de trabalho

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

- lista de participação no grupo virtual;

- informações nâ relação nominal aceÍca das diversas formas de participâção do usuário de

acordo com legenda suBerida;

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

- instrumêntâl de controle de retirada e entregâ dos kits dê materiais pelo usuário e/ou sua

família;

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

video (de acordo com as oficinâs);

- Planilha RH mensal/ atuação dos funcionários no mêsj

- Despesas com custos indiretos (água,luz, telefone)

- outros meios comprobatórios da realização das atividades.

Undade I - Av Améiiâ Cury GâbÍê1, 4701 - Jêrd m Sora ã - Sáo José do Rio Prêto/SP
Unidade I - Rua Sebaslanâ Cándio Pêren€ 30 -Jardrm Mara@ná- Sào José do Ro PÍeto/SP

Fone: ('17) 32'13 9595 - ltw associacêoÍenascer org br



Com relação à retomada parcial do atendimento presencial nâs oficinas, seguiremos o

critério da lei:
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Retomada Parcial das oficinas Presenciais

Undãdê Av Amé â c!ry Gabne 4701 -JáÍdim sôíâiâ são José do Rio Pretô/sP
Un dade ll- Ruâ Sebásliána Cánd o Pere râ 30 Jardim lúaracanã - São José do Rio PÍeto/SP

Fone (r7)3213 9595 - Úw associacaorenasceÍ org br

-Âtêndendo ão decrero N! ú553 de 2ol03/2o20, o.de 5ão esbbelecidas medida§ pã.4 o eníentãmêntô dá

eme.sência dê rãúd€ públi(. de iôponán.ia imernâ.ionãl dêcoÍêntê do n@o co.onavnus no âm6nô dÔ

Município dê são J6é do 8io preto... bê6 como seguindo áo Deeto Municipal No 13.4m de 29/0712027 que

dispôê sobre o retorno às aulas dêlormâ remota a panndê 1e de levêrêi.o dê 2021, até disposição em coíÍário.

Pdáeralo Úntco: Pode.ão ser reariradas atividãdês presenciaG, conío.me necesidãdê, respeitândô as normas

esôrse sanltá.ias impostàs pela pânderiâ dê covlD 19, bem.omo event!âk decisôesjudiciaú sobre oteúâ.

at€ndêndo âinda, as eieên.iãr do oúêto Nq 65-334/2020 e Retol!Ção 5EDIJC11/2021 que diepõê sob.ê â

retomàdâ dás aulas presenciair no conreno de pàndemia de covlo-lg,.. re.olve:

côpirulo r - Arti8o 1e, onde são eíàbêle.idG os .rnéáos ê proteolor sâniláriG p.a ôs árêas e í.sêt i.diod& ôo

Plâ.osâo Pâulo, nos terôôr dô Ártiso 3, do Dêcrêto 6s.334, dê 1711212020..."

Respeitando a quantidade dê atendimento, neste momento definida pêlo Plano São

Paulo em até 35% da capacidade total para a retomada dos atendimentos presenciais, os

usuários serão divididos em 4 salas sendo que cada uma delas comportará até 7 usuários, de

forma a garântir o distanciamento mínimo exigido pelos protocolos dâ vigilância

êpidemiológicã.

As oficinas acontecerão no período vespertino, de segunda a quinta-feira, com cârga

horária reduzida das 13h30 às 16h30 sendo esse o tempo necessário para troca de máscara,

segundo recomendações técnicas dâ política de sâúde.

Em virtude da necessidade de continuarmos atendendo concomitantemente no formato

presencial e remoto, às sextas-feiras serão destinadas para a gravação das vÍdeoaulas,

planejamentos e reuniões de equipe, não havendo, portanto, a execução de oficinas

presenciais.

Com relação aos critérios estabelecidos para seleção dos usuários que retornarão às

atividades presenciaisr neste momento, definimos que poderão frequentar os atendidos com

menores comorbidades; de maior vulnerabilidade social; com maior dependência; com

tolerância para peímanecer com a máscarâ e que a família encontra-se inserida no mercâdo de

trabâ,ho.
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4 - lndicadores/parâmetros enquanto peÍdurar a Pandemia

árhoridãqu.ldâdêdc

.uidadc.ese rurs famiia5

LGta delrequên.iâ dâs âliv dad
mar.àçãodôs úsuárô5 que visua naram or

videôs âtnvés de ap côtvô dê mênsasem e/ou
fâ.ebook, nÍâ8râi aiexoaorelato ode
fr.quêncÉ 5eía nserd. ó p.int dâ5 telãs e
fotos dôs !suário5 que e5tãô âprêiê11ândo

dev.lütlvá5dã partic paçào nàr ôÍ..à5.

Tãbulação de contatostêlefônicos ãs Íâúilias e

Íesistro do atendimento no pronruárlo do
UsUáTiO,

Tàbu âção d€.ontato5tê êÍôni.osàstimi .se
reg nÍo nó rt.nd mento no prÔntuárló do

u§uáro, com ê pa usçãô rcalzada

Rêgistro em prontúário ê lêvantamento do
sêtuiço§ocjal.

violadoras dê di.€itos que

Rêc §trô €m prontuárioe evániâmêntodo
sêfriçoso.ia

bcn.Íni05, prôgÉmâr de

ü.níeréncla dÉ rÉndà e

dema s pa iti.âs Púbi.as
sotor. sedo s íÉma dê

Rêginro en prontuário ê levantãmentó do
setutosôclal.

ReEktrÕ em prontuárioê lêlanlamêntô do
serlçosocial.

Regirtro em pront!áriô ê êvantâmântodo
setoiçosocial.

R€Eistro em prontuário ê lêvántâmentô dô
sêru]çosocial.

Lisla dê entr€Ea das ceslas bási.as ârsinadâ
pêlafâmília.

undâde I Av Amérá Cury Gabriel.4701 -Jârd m Sore a São.losé do Ro PretÔ/SP

Un dadê Ruâ Sebastana Cãndio Pereúa 30 - Jêrd m Mâraená- São José dÔ Ro Prelo/SP
Fone: {171 3213 9595 M.associacaoÍenasceroíg br
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Re8isrro em pronruár o € lê%ntamento do
3,êtuçÔsocial.

RegÊÍo em prontuário ê levantamentodo
setoiçosocia.

Regisnô êm prontuário e evântanentodo
seruiçosoclâ1.

Rêgisto êm prontuário ê levàntamento do
seryiçosocial,

R€Bslro eú pÍoiruáró ê levantamentodo
s.frço5ociaL

Regi*ro em prônt!á.io e lêvantamento do
seruiçosoclal.

ResisÍo em prontuário e Lêvantamêntodo
seruiçosôcia.

Registro em proôtuário e !êvántamento do
seruiçosociâ1.

Promov€r apo o ai ràaiiar

s.bre.rrB, d. kaDa h. -ê

.ômu..â. e ír darquê
v sem à àuto ó riJdos

eívo v do5 c nao rôfrente
.u dad05 de manurêô(ão.

ReEisÍo técnico do grupo com o temã
traba hado, objêti!ô â sêr al.ançâdô ê análkê

da pôrti.ipâçãó das fâmílias.

totosdo grupo, qu€ pod€ seropera.iona nado
Í3vé5da ap .ãtivo gôôe. mêêi, róôm ôu

atGués d€ rhrm.dr dê videô v ô whaGàpp

Llnidade I' Av Amêl ê Cury Gêbrlel, 4701 Jardlm Sorâ e - São José do R o Prêto/SP

Unidade I Rua Sebastâna Càndio Pere Íã.30 Jâd m Mara.anã - Sáo José do Ro Prelo/SP
Fônê (17)3213 9595 - M ássocracaoenascer org br
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sôbrecargâ e d*8áíe de

víncu os píovênlenres da

peÍfr anenrê!/proronsados

5 - RECURSOS r-OGÍSTtCOS

Esooco lítico necessátio goto o E aecucão do Seryico

o serviço de Centro-Dia será executado pelã Orgânização da Sociedade Civil (OSC) - Associâção

Rênascer, situâdâ na lJnidade I - Av. Amélia Cury Gâbriel, 4701 - lardim Soraia e também, na Unidade ll

- Rua Sebastiana cândio Pereira, 30 - lardim Maracanã, ambas unidades em 5ão José do Rio Preto.

O espaço físico contém espaço instituciona I destin a do a atividades âdministrativas, de planejamento e

reuniões de equipe.

Quantidade Descrição

01 Sãla Equipe Técnica 5,2m x 4m

04 Salas de atividades em Grupo 6m x 6m

01 Sala culinárie 6m x6m
01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m

01 Corredor

E àboÍação de quêstiônáriÕ ê ãplicaçãolu.to as

faml asltabulaçãô dos dadós

tl.bo6çàodeqleíioíáÍio e apli@ção junro as

t mnras/bbúlãção dG dàd@.

Areas comuns

Quantidãdê De5crição

01 sala Espera/Recepção

01 Sala telefonista / Atendimento ao público

01 Sala 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 6ín x 5m

01 Área de serviço para limpeza pratos/utensílios4m x 5m

U. dade - Av Amé ia Cury Gabnê 4701 - Járdim Sorâia - São José do Rio Preto/SP
unidâde ll- Rue Sebâsliáne Când o PeÍô ra.30 -Jârdin MâÍâ€ná - São José do Rio Preto/SP

Foôê: (17) 3213 9595 - ww assoc acaorenasceÍ ôrg.br



-J';l-ls,{b\ ./
I)1.l.l/^\\/ll)i.l L \r/ !l\tt_
tuho m MLr .Áo E trÉBoro

Dêcláradade Utilidade Púb,icã Muiicipál Lêi 5455 de 11/02/94

DedaÉda de utilidade Pública EstaduálLei nÔ. 11.399 de 04/07/03

Rêconhecidá Utilidadê Pública Federâl Decíêto Publicado no DOU 17l10/97

ceÉifi€dode Entidade de Fins Filanlrópi@- Re§oluÉô n".252 de 0ôl12ia0
CNPJ: 71.744.007/0001_66

Un dãde Av Amé á Cury Gabne 4701 - JaÍd.r SoÍará Sáo José do RD Preto/SP
Un dêde ll- Rüâ Sêbâstáôâ Când o Pe.ê râ 30 -. JaÍdm MâÍácáná São José do Rio Preto/SP

Fone 1r7) 32r3 9595 - M assoc â€órenéscer o.q br

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

o1 Câmara frla 6,05m x 3,6m

01 Pétio de descanso

01 Lãvanderiê-9,3mx2m

01 5a â de informáticã

RECURSOS MAÍERlAls: EQUIPAM TERIAI. PERMANENTE

Quantidade Descrição

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

ind vldual,01 mesa de reunião,02 computâdo.es.

01 Sala de ativldêdes em Grupo: 02 rnesas de made ras, 02 bãncos, 01 mesê monitor, 01

cadeira monitor, 01 estante de aço aberta com 03 pratelelrãs, 01 ventllador

01 Sala de ativ dades em Grupoi 02 mesas sextagonal, 01 ârmário de aço fechâdo de 02

porrãs, 02 estirntes de aço êberta com 03 prêteleiras cada, 01 mesa monitor, 0l cadeira,

03 vênti adôres. 14 cadeiras

Salâ de êtividades em Grupo: 02 mesas retangulares,03 armárlos de aço fechado com

O2 portãs, O1 mesa tecnico,0l cadeira,0l ventilador,02 estantes de aço aberta com 06

prà . ei'a' 0l bdndrnhêc

01 Sala de âtividades em Grupo:02 mesas retangulâres,03 armário de ãço fechado 03

portas,01 estênte de aço êberto com 06 prate eiras,01 mesa professoÍ,01 cadeira, 07

ventlladores, 18 cadeiras

01 Sãlâ cullnárla 6m x 6m: 02 freezer horlzontal 02 portas,01 fogão de 08 bocas,01 mesê

pequena, 01 ge âdelra, 01 balcão de MDF 09 portas, 08 Eavetas pequenas, 02 gavêta§

g'ênde\

01 Bênheiro fern nino 6m x 2 6m

01 Banh€lro mascullno 6m x 2.6m

01 Sêla para âtendimento individuâL

01 Corredor: corn 04 armários roupeiro - 16 portês

Areas comuns
quantidade Descrição

01 Sa a Esperâ/Recepção: 01 sofá de 03 lugares e 01sofá de 02 lugares

01 5a a te efonista / Atendlmento âo públicoi 01 balcão de mdf, 02 computadores, 01

PABx, 01 impressora rnultifuncionê1,01 ãrmário de 02 portas fechãdo, 01ârquivo

01 sêlâ Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários):11 estantes com 06
prateLeiras abertas cada

01 Eanheiro para públlco 1,35rn x 2,8m

01 Refeitórlo 9,85m x 6,15m: 15 mesas com 04 cãdel.ês fixas,01 bebedouro,0l bâ cão de

servir allmentos quentes com 08 recipientes, 01 balcão de servir a mentos írlos com 04

reclpientes, 06 ventiladores

01 Cozinha 6m x 5m i 01 logão ndustrial 08 bocas, 01 coifa, 01 forno a gás com 01

prateleirã, 01 forno a gás com 02 pratelêiras, 01 balcão de mdf com 10 portas e 08
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Dectârâdá dê ulilidade Púbticâ túunicipatLe 5455 dê 11/02/94
Declârada dê Utiidade Públicá Estadual Lei no. 11.399 dê 04/07/03

Reconhecidá Ulilidedê PúbliÉ Federal Dseto Publicãdo no U)U 17110197

CêÍtifiedodê Eôtidadê de Fins Filankópi@ Resolúção n' 252dê 06h2r00
CNPJ: 7i 744.007/0001-66

gavêtas, 01 rãlador de queijo, 01 moedor de carne

01 Área de serviço para limpeza pratos/utensílios4m x 5m: 01 mesa de grânito, Ol bancada
de grãnito com 08 portas de correr em baixo

01 Área de despensa (guarda de mântimentos) 4,55m x 6m: Ol freezer horizontal 02 portàs,

01armárlo de 02 portas fechado, pÍateleiras fixas de concreto abertês

01 Pátio de descanso: 80 colchonetes

01 Lavanderia - 9,3m x 2m: 01 máquina de lavâr roupá, 01tânquinho

01 Salâ de informáticâ; 09 computadores, 09 mêsas e 09 cadeiras

6 - PREV|SÃO DE RECEITAS E oE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem
realizadas na execução das ações objêto desta parceria);

Receitas:

Despesas:

6,1 . QUADRO DE PESSOAT

Receita Municipal Êstaduãl Federal Federal

Reprogramãdo

valor global

lnicial Rs676.300,00 R548.000,00 R548.000,00 Rs205.000,00 R5977.300,00

10 Aditivo Rs1.146.843,00 Rs216.000,00 Rs0,00 R538.000,00 Rs 1.400.843,00

QIO rUNçÂO FORMAEÂO
BÂSE

FONTT

MENTO

01 30 CLT R5 3.705,62 1e3
01 Ter-Ocupacional 30 CLT R5 3.070,48 1e3

o1 P5i.óloga CLT R5 3.498,62 1e3
01 Ens.Fund. CLT Rs 1.s73,00 1e3
01 Assist.Adminhtrãtivo 5!perior CLT R$ 1.598,15 1e3
02 CLT Rs 1.37s,3s 1ê3
01 CLT R51370,00 1e3
01 E.s.Fund CLT Rs 1.383,18 1e3

01
Mooitor/Educedor

social
NivelMédio CLT Rs 1.869,42 1e3

04 NivelMédio 44 CLÍ Rs1.666,00 1e3
*Fonte de Finânciamênto:

1- com recurso Municipa ;

2 - com recurso Estadualj

3 Federal Reprogramação

Un dâde I Av Amé ie Cury Gáb.ie 4701 - Jârdiô Sorâiâ - São José dô Rio Preto/SP
Unidadê ll- Ruâ Sebâstiãna Câ.d o Pêrerc 30 Ja.dim Mã.ácâôã SãôJosé do Rio P.eto/SP

Fone (17) 32i3 9595 - Úw âssociácaoÉ.ás@Í org.br



Declarada de Utilidade Púbricá Munrcipâltei5455 de I l/0294
Deda6da de uiilidâdê PÚblic: Estadual Lêi n' 1 1 399 de 04/07103

Re€onhecida Ulilidade Públicâ Fêdêrâl Oêúêto Publrcado no DoU 17l1ol9T
CeÍliíedo de Entrdâdede Fins Filenlrópico Resolução no 252de06/1200

CNPJ 71.744 007/000166

6-2. SERVIçOS DETERCEIROS/BENEFíOOS

. Pagamento de vale trânsporte.

6.3_MATERIAL DE CONSUMO:

a) Material de Expêdiente (escritório):
cola brânca, corretivo, caneta esfêrográfica, marcador de texto, cd, DVD, capa pãrã cd, envelopes,

Erampos para Srampeador, grampeâdor, clipes, perfurador, carimbeira, tintâ pâra cãrimbeira, pincéis

atômicos, papel oficio, pape, 44, fita lar8a transparente, pi,has, flta crepe, borracha, lápis, régua,

tesoura, €anetâ hidrocor, pasta com elástico, pastâ ênvelope, pasta AZ, caixa arquivo morto, macho e

fêmea, pastâ suspensa, cârtolina, lápis borracha, caneta p/ quadro brânco, càneta p/ cd, câlculadora,

elástico pârâ dinheiro, pâsta catalogo, etiquetâs, clipês, cartucho paía impressora.

b) Materlalde HiSiene e Limpeza:

Creme dental, escova de dente, papel toalha, sabonete em pedra e líquido, papel hi8iênico, algodão

gazes, haste flexível, detergente, água sanitária, limpador, lustra móveis, veneno spray, rodo/ vassoura,

mangueira d'agua, refil para rodo, câbo para vassoura e rodo, esponja lavâr louça, sabão em barra,

sabão em pó desinfetante, luva de borracha, bãldes, saco de lixo, baciâ, vassoura sanitária, cesto de lixo,

pâno dê chão, cerâ líquida, esponja de lavar roupa, amaciante de roupa, esponja de aço, palha de aço,

álcool, flanela, papel toalha, estopa, ãnti desengordurante, desodori2ador pârâ êmbiente-

Pagamento de valê alimentação.

Íransporte de usuários

Serviço de contabilidade

c) GênerosAliÍnentícios:
Carne bovina, farinha de trigo, coalho, farinha de

gelatinê, maionese, milho, ervilha, ovos, peixe, suco

galinha e caldo de carne, margarina/ bolachas, óleo,

mandioca, Íermento em pó, fermento biológico,

fruta concentrado, vinâgre, âlho, âvêia, caldo de

açúcat, attoz, café, mâcarrão, extrãto de tomate,

em pó, sal.âchocolatado, leite

d) cás d€ cozinha: botijão de 13 kc (P13), botijão ou

(P45).

cllindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg

d) Mâtêriâl- Protocolo Sanitário

Álcool líquido e em gel 7O%, aventaL, borrifador, dispenser para álcool em Cel, Face shield,luvà

Unidãde I Av. Àrélia Cury Gabnê|, 4701 - Jâdim SoGia - Sáo José do Rio PGtcúSP
Unidádê ll - Roa Sebaslia.a Càndio PeEirã. 30 - Jadam Ma.a@ná - Sáo Jcé do Rio P.el.'/SP

Fone:(17) 3213 9595 . ww ássaiá6oÉnâser.org b,
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Declârâdã dê Utildade Públicâ Municipal Lei 5455 dê 1ll02l94
Declalâdâdê UtilrdâdePúblcaEstâduarLêino 11.399de04/07/03

Re@nhecida UtilidâdêPública Fêdêrai OecrêtoPubllcâdonoOaU 17110197

cediÍedo de EnrÉadede Fins Fllánirópico - Rêsoluçlo na 252 de 06|1A00
CNPJ:71 744 @7/0001€6

descartável, máscãrã de protêção rêspiratória, prodúto para tapete sanitizânte, tapete sanití2antê,

termômetro digital infravermelho, totem para álcoolem gel.

Materiâl socioeducativo:

1. artes/artesanato:
Sulfitão, isopor, goma arábica 15 ml, gir cera cx 12, E.V.A, papel contact, reabastecedoí pincel

atômico, palito de sorvete, cd, cartucho impressoía laser. lápis estaca, apontador para lápis estaca,

giz colorido, caderno de desenho , papel manilha, canudo grosso pct, cãnudo flno, nanquim, tesourâ

sem ponta, caneca plást;ca, cesto de lixo Íechado, bóia de braço, bóia de tronco, cd musica infantil,
papel higiênico para artes, algodão colorido pct, lixa de pêrede, esponja, carvão, copos descartáveis

, chá mate (textura), farinha de trigo (massô modelar), fêijão (colâ8êln), grão de bico (cola8em),

macarrão colorido, âmido dê milho (míngau) ê mâssa pâra modelâr, fósforo, pâlito de dente,

prendêdor de roupas, barbânte, lantejoulâ.

2. Culinária:
Fârinha de trlgo, Mâisena, Avêiã em Ílocos, Fubá, Fârinha de roscâ, Ovos, Leitê, logurte integrà|,

achocolatado, Açúcar refinado, Açúcar cristal, Adoçante, Sal, Pão dê forma, Chocolate em barra

1kg, Chocolate grênulado, Leite condensado, Creme de leite, Leite de coco, Coco Élado, Gelatana

com sâbor, Gelêtina sem sâbor, Leite em pó, Fermento, Margarina, Óleo, Molho de tomôte,

Cenourê, Alho, Abobrinha, Berinjela, Tomate, Alface, Rúcula, Cebola, Batata, Milho enlatado,

Bânana, Maça, Pera, Melão, Mamão, Morân8o, Limão, Laranja, Maracujá, Melência, Arroz, Milho,

Salsicha, Qúeiio ralado, Queijo mussarela, Presunto, Pàlito de sorvete, Pâlito de pirulito, Palito de

dente, Formas de bombom, Copo de câfé descartável, Copo grânde descartável, Guardanapo, Pâpel

filmê, Pâpe, alumínio, Toalha de papel, Filtro de café, Pó de câfé, Chás diversos, Caderno pequêno,

fêrinha integrâ1, féculô de mândioca.

3. AVD e AVP:

Cadarço de tênis, Barbante, Botões, fivelas, Palito de sorvete, Fita de cetim, Tinta de palhâço, Íinta
guache, Tinta de tecido, Tinta âcrílica pâra ârtesanato, Tinta relevo, Camiseta branca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Bârbante colorido, Folha su,fite, Papel cartão, Cartolina, Papel dobradura,

Papel micro-ondulado, lsopor, Palhâ de aço, Algodão, Lápis grâÍite, Lápis de cor, Canetinha,

Miçangãs, Fio de Nylon, Fio de silicone, Fecho de bijuteriâ, Agulha sem pontâ, Linha diversas cores,

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

pequena, Tesôura grande, ziper diversos tamanhos.

4. Estímulo Cognitlvol
Folha sulfite, Sulfitâo, Cartolina branca, Papelcârtão, Pãpêl micro-ondulado, Papel crêpom, Folha de

seda, Papel Celofane, Lápis grafite, Lápis de cor, Giz de cera, [ápis jumbo, Canetjnhâ, Gi2 de lousa,

Fita crepe fina, Fita crepe grossa, Durêx, Réguâ, Cãdêrno pequeno, Caderno grende, Caderno de

Unidâdê I'Av. Amélia Cury GâbÍê1,4701 - JâÍdim Soíâiâ - São José do Rio PÍêI€'/SP
Unidãde ll- Ruá Sebasliana Cándio PeÉi€.30-Jádim Maucanã - São José do Rio P.êlo/SP

Fonê: í7) 3213.9595 - ww ass@iacaolenaser oB bÍ
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Dêcarada dê Ulilidade Pública Municipa Lei5455 de 11/02/94

oecrârâda de utiidade Púbie EstadlalLeino. 11.399 dê 04/07/03
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desenho, EVA diversas cores, Tinta guache, Tinta relevo, cola branca, Colâ colorida, Íesoúras, clips

de papel, Palito de sorvete, Palito de churrasco, Môssa de modelar, Alfabeto móvel, Eorracha,

Apontador, Estojo, Buchê de banho, Pincel.

5. Atividadê MotoÍa:

Bolas de plástico, Bolas de voley, Bolas de tênis, Bolas pequenas diversas cores, Eambolê, Cordâ

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

elástico diversos tâmanho, alteres pesos divêrsos, caôeleiras pesos diversos, disco, peso, dardo,

colchonete parâ ginástica.

6. Jogos:

Dêma, Trilha, Lúdo, 60 segundos, Pega varetas, Baralho, memóÍia, quebr a cabeça, pula piíata, uno,

pula macâco, pega batata, pega vareta gigãnte, twister, eu sou, lice e tâpâ certo.

7- Música:
CD, Bâquetas, Meia lua, Chocalho, Pandeiro, Surdo.

8. TeatÍo:

Livro de histórias, Tinta de palhâço, Acessórios para figurino, Batom, Jogo de Blush, Pãncake, Jogo de

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

6.4 - SERVrçOs DE TERCEIROS:

. Pegamento de ta.ifas: Água e esgoto, ener8ia elétrica e serviços de telecomunicação/internet.

. Pagamentos de examês ocupacionais: Exêmes médicos para fins de admissão e demissão de
funcionários.

. Gás de .ozinhe: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de
as kg (Pas).

. Transporte de usuários: para até 18 pessoas por meio de prestador de serviços

. serviço de contebilidade: mensal

6.6 - ANEXOS:

6.6.1- Grade de Atividades
6.6.2 - Cronograma de desembolso;
6.6.3 - Plano de Aplicação;

unidadel-Av AméliáCuryGabÍel 4701 JárdmSoÍaia Sáo José do Rio Pêio/SP
Unidadel-RuãSebasllanacándioPererê.30-.1ãrdmMãraca.á-SâoJosédoRioPreto/SP

Êoner í7) 3213 9595 - ww assoclâeôrenâscer oÍ9 br
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DeclaÍada de utíidãde Púbtica Municipal Lei 5455 de 11/0294

DedaÉdâ dê Utilidade Públic€ E§taduál Lêi n'. í1 399 dê 04107103

Rêconhecida ulilidâde Públie FedorálDedeto Publicado no oau 17l1a97

ceÊifiedo dê Entidade de Fins FilantÍópicÔ - R*oluçáo no . 252 de 06112100

CNPJ: 71.744 007/00016ô

7 _ ASSINATURA DO RESPONSÁVET

Nome d. Entidade:Assoc êção Renascer

Nome do Diri8ente:Aparecido FeÍeira Pacheco

com i'so . peoe+e o DrFrRrMLNro dàs Atig/ade{/Pro,eLo\ êPáano dl rrãbàlho

Un dade .Av Amélê Cury GabrieL 4701 -Jardm SoEia São José do Ro Preto/SP

Un dzde ll- Rla Sebástiana Cándio Peíetra 30-JadimMaÍâcanã-SêoJosédoRoPÍeto/SP
Fone (17)3213 9595 M associâcêoreôás€íorg br
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6-6 - ANEXOS:

6.6.1- Grade de Atividades
sERVrçO CENTRO DrA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SEUS FAMILIARÊS - 2021

D MENsÕEs

E
i5

Planeiànênto € orsanizacãô das ãtivldãdes

ConíÍuçãoeàva ação dô Plano

rídlv dualzádô de Ài€ndlmentô PA

conÍrúção de gra.ie dÊ àr v dades

Reuniôes parà dkcussão de casos

P.ontuárlos: ahertuÉ e a imêntação

Rêun ão para àvá âção doSeruiço

É

E

Atendimênto técnico (coniãto r€ efônico,

aplicalivo dê mensaseô ê prês€nc ãl)

cul nária - rôrmãto virtuãl/presenciâr ê

5uspêísa têmporàriamente

E5timu ação cognftiva - formato
virtua /presencial ê atividadês impressas

artesãnato -formato virtual/prê5encial e

Mú§ica formato virtual/presen.ial e

Dança - Íormato vidúal/prêsencia e

rêatro - formato virtual/presenciâl e

Ofcinàs dê atividades motoras Jormàto
virtual/prês€nciãl e auvidade5 imprêssas

3 00/12,00

5u5pêô.a têmporariamÊntê

of€rta d€ aÇões de apoio na realizaçãode

atividades essênciâk dã vidâ diárla
(cuidados bási.ós) - lormalo
virtuãl/presen.ià ê ativldad€s impressas

oíertã deâpoioparà àutonom à e

padnipâção1.uidâdos nnruhêítâr.
foÍhêto vi..!âllpresenc e e at vdadcs

3 00/17130

Grupo de co.vivência no formato virtual

Unidadel'Av AmélaCuryGabrê1,470r Jârdlm Sora a - Sãô Jôsé do Ro PretorsP
lrnidadêl-RuâSebasianâCândroPêrera.30 Jâ.d m Maracanã Sãô José do Rro Prelo/SP

Fône (17)3213 9595 M assôc âcâorenascer oÍq br
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DedãÉda de Utilidede Públicâ Mlnicipal Lei 5455 de 11/0294
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Rêconhecidã Utilidade Públicâ FederãlDecrelo Publi€do no DOU 17110197

CeniÍ€do dê Enlidadê de Fins ÊilântÚpico _ Resoluçáo no- 252 de o6hzol
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atêndimenro â família (coôtátô te eÍônico,

ao lcativo de úen§ãsem epresen.!âl)

*.e
:p
e9
E

ativldâdes ros iêíitórios do municipio,

vkando desênvolver aÇõês que propiciem a

participaçãô das pessoascom d€ficlência na

vida comuritária e doleÍitório

suspeôsa Í€mporariâmênte

ariiculaçãô.om a Politica d€ sãúde parã a

garântiâ de atendimento,

UnLdade I A! Aôê á cury Gabrie 4701 Jardim Sorâiâ São.losé dÔ Rlo PÍeio/SP

Un dade I Rua Sebasuênâ Cêndio Pereúa 30 - Jêrdlm Maracânã São Jose do RÔ Prelo/SP
Fone (17) 3213 9595 ww ássocracaoÍenaser'org br
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DêclâÍada d3 Lnildade Públie Municipál Lêi 5455 de 1 1/02194

DêclâÍadâ ds Utilidadg Públic8 Estâdual têi n". 1 1 .399 de 0,u07r'03

Rêconhqidâ Lnilldâdê Pública F€dâral D6crêto Publicido ío DOU l7l10/97
conifiÉdo de Enlidâdê dê Flru Fibrlópio - Rêsolução no. 252 de úl12loo

CNPJ: 71.744.007/0001-66

CROI{OGRAMA DE ATIVIDADES 2021

undade 1-Av Amétiâ cury Gab.iê,4701 - Jardim Sorâia - São José do Rio Preto/SP
Unidede ll- Rua Sebâsliana Cândio Pereila,30 -Jardim Mâa@ná - SáoJosédo Rio PÍeto/SP

Fone: (17) 3213 9595 - Úw essociaeorenãseÍ org.bÍ

iul aBo 5et

Dimensão úabalho Íécnico-operativo
Plãnejamento ãtividades x x x x x x X X

Construção e avaliação do Plano lndividualizado
de Atendimento- PIA

x X x x X x X X X

Construção de grade de ãtividôdes X x x x X X X x

Reuniões pàra discussão de cãsos x X x x X X X X X

Pront!ários: ElaboÍação e alimentação X x x x X x X X X

Reunião parê avâliação do Serviço x X X X

Dimênsão trabalho com o Usuário

Realizar acolhimento, atendimenio, visita
domiciliar, encaminhamento ê

acomganhamento dos usuários

X X x X X X

OÍicinas de ocupacionâi5

Culinária X x X X x x x x X

Capoeira

Estímulo cognitivo x x x X x x x

x x x X X x x x x

Música x x x X X X X

Dança x X x x X X X x

x x X X X X X

Oíicinas de atividades motoras X X X x X X X X

Oficinâ padariâ e correlatas X X X X X X X X

Ofertê de ações de apoio nê reãlzãçãô de

âtividades êssenciais da vida dlár ã

X X X X x x X

oferta de ações de apôio para autonomia e

Darticioacão

X X X X X X x

Colôniâ de fériâs

Dlmensão dotÍâbâlho coma família

Reunião côrn âs famílias X X

X X X X x x x X x

crupo de familias x x x x x X X X X

AteÍrdimento A fâmília x x x x x X X X

Oimensão do tÍabâlho no território

Atividâdes no território, como: visitas a clubes,

escolas,leatíos, musêu5; caminhadas pelo

território, vi5ita5 ao CRAS do território,
pani.ipação em ãtÍvidades ãrtísticas, culturais e
esPortivas.

Articulação com a rede sócioâssistêncial e

d€mals polÍticas públicas.
X X x x x x X



ffiP
DeclaEdâ dê Ulilidade Públrcá Municipãl Lei 5455 de 11/02/94

oedaÉda de Utilidade Pública Estadual Lei n' 1 r 399 d€ 0!t/07/03
Rêconhecida Utilidâde Públrcâ Fêdêral oecreto Publicado nô lx)lt 1711w7
C.núedo de Eniidáde de Flns Filantrópi@ - RêsoluÉo no.252 de OitlUOO

CNPJ: 71 .744.007/0001 {6

CRONOGRAMA DE ÂTIVIDADES - 2021

Dimê.§o lràbalho Íécni.o-Op..ãnvo

Plânejamento e orsan zação da! ativ dade5

Conírúção e av! àção do P âno lndlvidualDado dê Atend mêntGPlÂ

construç5o dê g.ade de arilidãdes

Rêuôióes parã dlscur§ãô dê osos

ProntuáÍl05: Êlaboração € â imentaçãô

Reunlão pârã àvâliâçãô d. SeBiço

Dimênsão rrabalho com o Usuá.io

Atendimênto Técn i.o presênciâ I n o á mbito da insl itú ição

atendimênto técnico r€moto ao usuário-.ontaro reieíôôno

atendimentÕ técnlco rêmoto ao usuàrio- ap icativo de meôsacem x

OÍena dê kir PedagóCi.ô

Grupos dê.onvivênciá/oficinas- lormãto virt!allpÍ€senciaie/ou atividades impressár

Cu inárla -formato v rtuà ê atvidãdesimpr€sas

Suspenso Temporâriamenl.

Estimulo coenil'vo - íormato virtuale arividadês ioprêssas

Artesanato . Íormato viriuã ê ãiivid.d€s impressas

Música Íorôato vlnua eatividades impíê$as

Danç2 forôâlo vinual e atividâdes mpressa§

Têaro- íoÍmatov'rtual êâtividãd€s impí"§ss

ofrcina3 dêanv6adet moroGs -íormatovinuál ê ãtividades imD.êssãs

Oficiná padáriã e cotrelâtas Suspen50 TempÕÉriamente

Oíena de ações de apoio na reãlizaçlo de atilidãdêre§tenciais dã vidâ diá ã -

íormato vinual e atividades imp.essãs

OíeÍta dê âçôet de apôiopaía àutonomiã ê pârtic ipã çã o . Ío.máto virr uãl ê

Suspênso Temporâriamenle

GÍupos de Convivênc â Ío.màto v rtuJ

Âtendimento técnico rcmoto âo usuáro -contato rêlelônico x

Atêndimênto técnico remoto âo usuário -apllcãiivo de mensagem

AtendimêntóTécnico prêsenc alnô ámbito dâ instituiÉo

Dime.são do trabalho no têrirório

Atividade5 ôo teí rório, coúo: vi5nar a clubê§, ês.ôla§,teaÍôs, musêu!;
câminhâdaepêroreÍiróÍiojvi5iásaocRAsdôiêínófioipanicipâçãoem
átividâdês ârtlsticas, culturah ê êsportivás.

suspênla Íemporar.mente

Ârticulâção.oú â r€d€ ro.ioôtsist€ncial e demais poiilices públics.

U. dade - Av Amé ia Cury Gabrie 4701 - Jârdim Sorâiâ - Sáo José do Rio PÍeto/SP
U.idâde ll- Ruâ Sêbásliana Cândio PeÍerra 30 - Jardim lúârácená - Sáo José do Rio Preto/SP

Fone (17)3213 9595 - wvw associacêore.âscer org br
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CRONOGRÂMÁ DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ÀNO 2021

24o Âoostilamento
NOME DO SERvtçO: Proleçâo Sooal Especiai párâ pêssôas com deficênciá e suas Íamilias eô Centro Da
Vigência da parceria: 01/01/2414 a 3AiAô12419
Viqênciá do 1Ô aditivo: 01/0712A19 a 3A109,2A21

Origem do recúrco: MUNICIPÀL

.yz 
" "t".*

Sáo Josê do Rio Pretô d â 08 dê Junho de 2021 :K -L ---'
-\
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cnoroonme oe Jrse=r,rãiã Dos REcuRsos FrNANcErRos
a!9-?941

24. A@.tll.m..1o
NOME OO SERVIçO: PÍoteçáo socialEspecia pá.á pesoas com defcén.ia e 6u4 Íamrlias 6m CenrÍo DE
Vloêícla dâ pârc.rlâ: 01/01/2013 a30óer0lS
Vfgên.lâ do 1. àdhlvo: 01/07,2a19 à 3olagna21
orlgom do r.cur.or ÉSÍAOUAL

R$ 3.250,00 R§ 3 250,00 R§ 3.250 00 RS 3 250,00 R§ 3 250,00 R$ 3 250.00 RS 3.250,00 R§ 3 250,00 R§ 3 250,00 RS R§ 29 250.00

R$ 4 750,00 R$ 4.750,00 RS 4.750 oo RS 4.750,00 R$ 4,750,00 R$ 4 750,00 as +nof
\s 

r zso oo

2/-4af0.oo
R§ 42 750,00

R$ 0 000,00 R$ 8 000.00 RS I000 00 R$ 3 250,00 R$ I000,00 R$ a 000,00 R$ I000,00 as 
)/.uqoo

soooof as y'tso oo RS 72 000,00

/'» //l V,Sào José do RD PÍêto,0a de Ju.hô dê2021 .-L

<--



CRONOGRAMA DE OESEMAOLSO OOS RECURSOS FINANCEIROS
aNo 202í

240 Ârostilâmento
NOIUE DO SERVIçO| Prolêção Social Especial pâra pessôas com deÍicência e suâs íamilias em Ceniro Oia

Vigência da pâÍcêriâ: 01/0112018 a3Orcü2O19
Vigência do í0 aditivo: 01 lO7l2O19 a 3010912021

origem do recurso: FEDERAL REPROGRAMAÇÃO

DESPESAS

RS 28 383,65 R$ 28 383.65

RS 4 849.90 RS 4 849 90

RS

RS

R$ 3666,45 R$ '/ \R§ R$ 3.666 45

R$ I 100,00 IS R$ 1.100 00

S

R$ 38.000,00 R$ ./ S R$ 38.000,00

""r*r"» ://7) t":-'*

Ã_
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pLÂNo oE aplrcaçÃo os iÊêi,êi Êirüllce'nos
aN.sllal

24,4@6tilamênto
NOME DO SERVIçO: Prolêçào Sociâl EspêcEl pâE pessóas com dôliôóncla esuâstamllas 6m cenÍo Dâ
Vlq6n6lá da pa.4na: 01/01,2018 á 30/062010
vigênctã do l. aditivo: 01/07Do19 a 34109D421

DoaÇÃo oE ooaÇÁo DE

R$ 241.442 A3 R$ R§ 30.602 88 RS R$ 212045.71

RS

RS 26.000.00 R$ RS 2ô.000,00

RS 7.ô75,12 RS 2.283,09 RS R$ R$ 9.956,21

RS ',14.000,00 R$ 14.000,00

ssúços dê TêÍcêkoâ / R$ 32.704,05 R$ 3 907,00 R5 RS 36.611,05

RS 44.613,00 R$ 29.2s0,00 R$ 1.207,03 R$ R$ R$ 7s.270,03

R9 42.750,00 RS RS f'*"
ÍOTAL R$ 366.635.00 R5 72.000 00 R$ 38.000,00 R$ R$/ -. R$ 476.615,00

sàô lôsé do Rio Prelô 03dêJunhotie 2o2l
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