
PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
sÃo JosÉ Do Rro PRETo

CERTIDÃO DO 26" APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N', 1612017.

O Município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermedio da

Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz,

doravante denominada SECRETARIA, representada neste ato por sua titular, Helena Cristina

Rozales da Silva Marangoni, portadora da cedula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e

inscrita no CPF/MF sob o no 169.780.618-08, designada por meio da Portaria n" 34.729 de 01 de

janeiro de 2021, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto n" 17.703 de 03 de

fêvereiro de 2017, com base na Lei Federal n.o 13.019114 e alterações e em razáo da competência

atribuída pelo Decreto Municipaln.'17.7082017, tendo em vista a inexistência de alteração do

objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar

o Plano de Trabalho anexo do Termo de Colaboração no 1612017, celebrado em27 de dezernbro de

2017, com a Organizaçáo da Sociedade Civil - OSC denominada Associação Renascer, em

atendimento ao Oficio n'I1312021 onde solicitaalterações no plano de trabalho e no cronograma

de desembolso municipal, no mês de dezembro de 2021, tendo em vista o pagamento da segunda

parcela do 13" salário e férias dos funcionários, adequando o cronograma à planilha de solicitação

de recursos, conlbrme segue:

Plano cle Trabalho

- Dados Cadastrais: aÍualizaçáo das vigências do No de inscrição no CMAS e do No de inscrição

no CMDCA; atualização do Período de Execução das Atividades Previstas;

- 6.3 - Material de consumo - foram inseridos os seguintes itens: hipoclorito de sódio l2Yo, cloro,

limpador de rnúltiplo uso, fio dental, shampoo, condicionador, desodorante, acessórios para biscuit

(estecas, rolo marcador, ejetor de massa, molduras), pompom para artesanato diversos tamanhos,

saquinho de E.V.A., papel orepom, pano de prato, camiseta branca, tinta para tecido, guardanapo

de papel para decoupage, pinceis, stencil para pintura. lã colorida, oll-rinhos para artesanato, argola

c1e chaveiro, f-rtas cle cetim e TNT, agr"rlhas para costura, Iinhas de costura, retalhos de tecido,

bolinhas de isopor, tapioca, requeijão, farelo de trigo, amido de milho, óleo de milho, açúcar

mascavo, açúcar conf-eiteiro, amendoim, ptÍaya, lichia, wiwi, uva, forma de acetato diversos,

saquiniro para juju, saquinho plástico para alimentos, pinça de plástico, dama gigante, quebra

cabeça gigante, jogo de blocos para encaixe, jogo de blocos de pino, jogo cubo encaixe, jogo

educativo encaixe vertical, bexigas, bola vinil, cabos de vassoura, adereços juninos (balão,

bandeira, chapeu, enfeites).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone (L7\ 32L16510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto sp.gov.br
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Dedarada de Utilidade Púbtíca Municipal Lei 5455 de 11102194
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Reconheçida Uüiidade PúbÍica Federal Decrêto PrrblÍôado no DOU 17ll*i97

Õ^+ã^-i^ ã^ E*id-iâ {^ E;ãê Eiiôh*Á^i^^ E^^ÀI!,ÊÁ^ d aÃf â^ êÊ,i Arôôr ilqrru vPrvu - r \EwruYav rr . 4w4 us

CNPJ: 71.744.007/000í -66

PLANO DE TRÂBALHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas cCIm Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia

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

Fene: (1 7) 321 3.9595 - www.associacaore*ascer.org.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 111O2194

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei ns. I1.399 de 04/071ü3

Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Pubticado no DOU 17fi4Í9?
Certificado de EnürJade dé Fír-rs Êiiaiiii'ópico - ResuiutÉo ns. 252 de ü6i i à'00

CNPJ: 71.744.007/0001-ô6

DADO§ CADASTRAIS

0RGANIZÂçÃO nnOTONENTE: Associação Renascer

CN Pi : 7 1.7 44.AO7 i0Ílí11-66

ENDEREÇO: Unidadel - Av. Arnélia Cury Gabriel, 47AL* Jardim Soraia - 5ão José do Rio Preto
CEP 15ü75-220

Candio Pereira, 30 - JardimConcessão de espaço: Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana
Maraeanã - São José ds H.a Preto ISP - eEP - 15092-22ü

CIDADE: São Jose do Rio Preto i U.f .: Sp . Cep:Citado acima

TELEFONE: 17 3213.9595

E-MAl L: projetos@associacaorenascer.org.br

REPffi
Nome: Aparecido Ferreira Pacheco
Função: Presidente
CPF:qze.an 5sB-34

RG:z.s+o.zg9-o ssP/sP

Telefone parã contato: l-7 3213.9595
CEL: 17 99775.7644
Email:administrador@associacaorenascer.org.br; asarecidopacheco@gmail.com

Nome: Ana Paula Dadário
CPF:22754713832
RG: 30.213.133-0

Nú m ero cio Registro Profissi onal :CRESS 40.155

Telefone parã contato: 17 323.3.9595

CEL: 17 991752790

Email : renascersservicosocial @gmail.com

NS DE IN§CRIÇÃO NO CMAS:06

Ípo de lnscrição Entidade {x} Serviço ( )

Vlgência: ü4 de Maio cje 202i a 03 de »iaio de 2ü22.

Unidade I - Av. Ànélia Cury Gabriel, 470t - Jardim Saraia - São Jose de Eto Pretol$P
Unidade ll - Rua Sebas{iana Cândio Fereira, 30 - Jardim Maracanã - São Jose do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213§595 - ltrv1âr.associacaorenascer-org.br
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Declarada de Utilidade Públíca Municipal Lei 5455 de 11102194

Declarada de Utilidade Fública Éstadual Lei no" 11.399 de 04107/03

Reconhecida Uütidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17tlgl9?
CeftificatJo dé Enüdadê dê Flns FiiàÍ}ffópico - Res+lução na. 252 de 06IÍÊ/ü0

CNPJ: 71.744.00710001 -66

Ns de registro no CMDCÀ:06

Vi gên cia : L0 / 8 í 2A2t a L* t' *3 / 2A23
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i CnAS de Referência: Vila Toninho 
i

1- JUSTIFICATIVA

Considerando a conjuntura familiar atual de um deficiente que possui distintas constituições,
arranjos e dinârnicas. inclusive fenômenos sociais contempcrâneos corne a progressiva redução do
número de filhos por família, o envelhecimento populacional, o ingresso das mulheres no mundo do
trabalho, dentre outros, torios estes fatores repercutiram ssbre a capacidãde de oferta de cuidados
pelas famílias, que afetam tanto a pessoa cuidada, como o cuidador (muitas vezes um membro da
pí(,ÍItd raÍÍililil, e sua rdililild curilü uÍÍt touo.

E diante de todo este quadro foi implantado em 2O1$ o Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia na Associaçâo Renascer, que visa a âtendêr
jovens e adultos, com deftciência em situação de dependência, que necessitam de apoio na realização
de várias atividades básicas da vida diária, várias vezes durante o dia, inclusive prestado por outra
pessoâ cuidadora, para manter sua autonomia pessoal.

Considerando que algumas situações vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias

aumentam c íisco por vislação dos direit+s sociais, tant+ da pessoa c+rn deficiênciê quanto dos

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

denenelência assoçiadas a:

Convivência sorn a situação de pohreza;
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 470'l - Jardim Semia - Sáo José do Rb PretolSP

u*idade ll - Rue S+*astiarla Cândio Pçreira,30 - Jardim l.-teraca*ã - Sãa Jcse dc Rio PretoiSP
Fone: (í 7) 321 3.95S5 - w!,rryy.associacaorenascêr.org.br

TIPO DE SERVlCO:Servico de Prcrtecão Saeia! Esoecial oara Pes-(oas com ileficiência- _ t-.---

e suas Famílias em Centro Dia

Proteçãa Sociaf : Proteçãc S+cial Especiald= Média Compl*xidade

PÚBL!eO ALV*: -tovens e adultas eom rle.fieiêrcia intelectual e mriltiplas rle.fieiêneias, seus cu!{jãdoras e

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

município de §âo José do Rio Freto prloriza*do os benefiçiáriss do BenefÍcio de Prestação Csntinuada

iBPC) e os incluídos no Cadastro Único de Frogramas Sociais {CadÚnico}.

Dias e Har'ários de Execução do Serviçe: Unidade I - Segr:nda à sexta - das 8h às 17h

Unidade ll - Segunda à sexta - conforme
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Declarada de Utitidade Pública Municipa[ Lei 5455 de 11/0ã94
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei rÊ. í 1.399 de 041ü71ü3

Reconhecida Lltilidade Pública Federal Decreta Publicado no DOU 17t10197

CéÍtifióádú dê EntÍ.Jade de Firrs Fílaritrópíco - Resôlução ns. 252 de 0§iíãt0
CNPJ: 7l.744.007/000'l-66

Desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais;

Não participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território;
lsolamento sscial das pessoâs cuidadas e dos cuidadoresffamiliares;
Situaçôes de abandono, negligência e/ou maus tratos, violência fisica e ou psicológica;

Ausência de cuidadores familiares ou a precariedade dos cuidados farniliares em virtude do

enveihecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis;

Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa permanência;

Alto custo da oferta familiar de cuidados;

impedimento de acesso à inciusão produtiva dos cuidadores familiares em virtude da necessidade de

ofertar cuidados na família.
h--À- i--- J- 
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unidade especializada de proteção social, de atendimento durante o dia, que presta um conjunto
variado de ativldades:

de convivência grupal, social e comunitária,
çuidados pessoais;

fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais;

apoio e orientação aos cuidadores familiares;
âcesso a outros serviços no território e à tecr*clagias assistivas de autonomia e convivência.

Tnd=c eiqc atirrir{rr{ac cãn raalizad:e rio farmr indirrir{,rcl ôm Grrrhô o anmrtniiári= nracfarlrc,..ur *!&sv., .q tJr !,\ueu,

pela equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidadores, familiares e comunidade.

O Centro-dia oferece uma atenção integral à pessoa com de{iciência em situação de
dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares
na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na família. Neste contexto,
contribuempara o fortalecimento de vinculos e do papel protetivo da família; para o favorecimento da

autonomia dcs cuidadores familiares na conciliação dos papeis sociais de cuidados, desenvolvimento de
projetos pessoais, estudos, kabalho e convivência com os demais integrantes da família; além de
prestar orientação sobre a importância dos autoeuidados dos cuidadores.

O C*ntro-dia se configura, portanto.. Êa: uma alternativa coletiva de cuidados pessoais formais e

pública, complementar aos cuidados ofertados pelas famílias.

Além do trabalho interno. os usuárics sãa encar*iâhed§s conforme a necessidade para outros
serviços na rede pública, seja para o atendimento ern saúde básica, especializada, medicamentos,
escola, benefícios assistenciais e demais demandas que possam apresentar.

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

Fone: (17) 3213-9595 - wr,wr,associacaorenascer.org.br
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Declarada de Utll*dade Pública Mxnícipal Lei 54§5 de 1Í102/34
Deciarada de Utilidade Pública Estaduaf l-ei nü. t 1.3â* de fi4ffi?I§3

Reconhe*id* Utitidade Pública Federal Becreto Pufrliçado no üCU 1711§lg?

ÜÉiiiít*edÍ) dÉ E§tíiiÉdrà d* Fíír* Fllàfltíó$iêi' - Ré§sir{*ri il§. 2§Ê d* 8§11âr'üü

CNPJ: 71.744,00710001-§6

2. META

Atender atá 82 pÊssoas §om deficiên*ia intelectual e múltiplas deficiências.

0bietivo 6er*Í:
Oferecer atendimentc especialiuada de prctêçãÊ ssÉial especlal de rnédia sorftplexidade para pessoas

cam dêfrciêficia, csm vistas a Frorn*ver a autoncmia. a inclusãa so{ial e a rnelhoria da qualidade de

vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidadsí na tarefa de cuidar, c$ntribuindü com a prevenção da

instituçionalização e segreg-ação=

Ohjetivos êspecíÍico§:

- Frornuver a autonomia e a melhoria da qr:*lidade de vida das pessoas corn defiçiência, seus cuidadores

e suas famí[ias;

- Desenvelver açôes especializadas para a superaçãa das situaçôes violadsras de direitos que
cnntrihr ram nârâ â intoncifirarân r{s rlpnqndÂnri:.

- Prevenir o ahrigarnento e a segregação dos usuários d6 §erviçor assegurando o direito a convivênçiã

familiar e cornunitária;

- Promover ãcessss a beftefíeios, trrcgrârnas de tra:tsferência de rexda e sutr*s serviças sócio

assistenciais, das demais poÍíticas públlcas setsriais e d* Sisterna de §arantia de Direitos;

- Prom*ver apci+ às faE:'rílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua s*brecarga de trabaÍho e uti!ie**d*

meios de comunicar e cuidar que visem à autonornia dos envolvidos e não somente cuidados de

manutenção;

- Frevenir situaçôes de s*hrecarga e desgaste de vinculas prcvenie*tes da r*lação de prestação /
d ema nda de cuidados perma nenteslprolonga dos;

Trabalho §acial Essend*l

Acothida; esÊuta; informação, comu*icação e defesa de direitos; articu[ação com cs servlçes de políticas

públlcas seterials; articulaçãa da r*de de serviças séci* assisterlciais; a*iculaçêo interin:titucio*al com G

Sistema de Garantia de Direitas; atividades de çonvivio e de arga*ização da vida cotidiana; orientação e

onrrminhampntn nrra r ror{q r{e qen.icnq Incric, r+fçrênci= q rnnte rofqrânria'rnnçfrrrrãn r{o ntannrvrrlv Pvrs $v -v. rrYvs

individual elou familiar de atendim€il?ü; êrientÊçãe sôcic familiar; estudo social; diagnóstico

socioeconôrnico; cuidados pessoais; dese*v*lvirnento do c*nvíiria familiar, grupal e social; acess* à

documentaçãa pessoal; apoia à família nã s${r fu*çã* pr*tetiva; mofoi}iraçã* de f*mília extensõ Õú

ampliada; mabilizaçãa e fortalecimentc dc convirsio e de redes saci*is de apoic; mahilizaçãa pârã ü
avorrírin rl: rirlar{ania. alahnrarân da ralafÁrin" of-n. nrnntrrárinc

Unidade I - Àv. Ân:elia tury Gabriel, 47*1 * Jardim §*raia * São.josê do Ria Pretol§P
Unidade l1 * Rua Sebastia*a Cãrndio Fereira, 3§ - Jardim Maracanã * Sãc José dc Rio FretaJ§P

F*ne: {1 7} 3?13.3§§5 - www.associacaorenascer.org.br



Declarada de Uülidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

Declarada de lltilidade Pública Éstadual Lei no. 11.3§9 de 04i07103
Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Pubticado no DOU 17h&l97

CeÍtÍfiôâdo dê Êrrtidáde ííé Fins Faiarrtrópíco - ResoluEão nâ. 252 de 0ôfiA'00
CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

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

Uniclade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4?§'! - Jardim Soraia - Sãç José do Ria Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira. 3O - Jardim Maracanã - São José do Rio PretolSP

Fone; (, 7) 32 1 3.9595 - rr*vrw.associacaorenaseer.org.br

Meta
Etapa

/Eaca
Especifi caçãoldescrição

lndicador físico Duração da parceria

^,,^...ii-i^qudrÊti*ou6 r-í-a ^

r!.!

ll,t

(E

E
oo
o

og
ÍE

o.o

o
=
.à
!

rô
"o
tú
La
E
§

o
.=
G

ê
o
o
.9

.a

ã
.tt
G

o
o

atg

tro
E
E

Planejamento e organizaçâo das atividades. Semestral a7/fi/2027 30/oel2022

Constru$o e avalia$o do Plana hdividualizado de

atendimento - PIA em conjunto com a equipe

técfl iüá,üsirário e iarn§ia.

Mensal

De amrdo
com a

dei*anrja
a1/to/202L 30/A912:022

Construção da grade de atividades Semestral 2 auTo/2023. 30/09l?fr22

Reuniôes para discussão de casos Semanal 5ü aLl10/2a2L 30l09/2022

Prontuários: Elabora§o e alimentação Diário com â

demanda

a1/10/2021- 30loe/2a22

Reunião, para avaliação do Serviço quanto a sBa

qualidade e alcance dos objetivos propostos.
Mensal 1) o7l]tO/2021 30/os/2022
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Realizar acoihimento, atendimento, encami*hamento
e acompanhamenta dos usuários, de maneira

coordenada com a rede socioassistenclal pública e
privada no âmbito da instituíção.

Diário

De acordo

com a

deinanda

aLlTo/2021 30/0e/2022

ReaÍizar acolhimefi io, aiendimenio, encamínhamenio

e acompanharnento dos usuários, de maneira

coordesâda com a rede socioassistenclal pública e
privada no âmbito remoto- { csntato
telefônico/aplicativo de mensagem)

Diáríc

De acordo

cont a

demanda

çufil2AZ1 30/oel2022

Atendimento psicológico e de terapia ocupacíonal no

espaço snoezelen
Semanal

De acordo

ccm a

demanda

a3-/10/2027 30/Oel2o?2

Oficínas ocupacionais

Culináría Semanal 48 a1llO/2O2L 30/A9/2A22

Capoeira Semanal 48 *uLOl2Au. 30l09l2022

Estimulação cognitiva semanãl 48 ailfi/202L 30/os/2022

ArteslAriesanato Semarrai +l, üt Í tu/ tü11 sulvvl 2utt



Deçlarada de utilidade Pública Mulicipal Lei 5455 de { 1/$2194

Eeclarada de Utilidade Pública Estadual Lei nq. 11.3S§ de $41ü71ú3

Reccnheçida Utitidade Púbtica Federal Decreto Publieado no §§lJ 17t1üÍ97
Cei'ii§'-'âdÕ dê Éütidade de Fífit FiltÍrtrópics - RêsÊtr$ç-§i) Í1". 2$2 de Ü§li2I'SÜ

ÇNFJ: 71.?44.ü07/Ê§§1 -6S

Unidade I - Av. Àrnêlia Gury Gabriel, 4701 - Jardim §oraia - São José clo Êic Pretol§P
Unidade lt - Rua §ebasiiana Cândio Pereira, 30 - Jardlm Mara*anã - §ãç José da *io PretslSP

F*ne: (1 Q 321 3.9595' www.assc*iacacrenascer-org-br

Da*ç* {re*lizada em saia de oficína e na piscinâ

coherta e aquecida)

Sernanal
a4]|.17a71 3olü9/20?2

Üfici*as de atividades iii*tÕíBs eftu-ii *sF*i-tava§

(dentre ar atividades afertadas estâo a fiidroterapia,
^.1éi-*- ^ *,.+-^-t

48 oLl]..$17ç,,L 3ü/rü912C2:

Oferta de açôes de apaia na realizaçâc de atividades

§ssençiâis da vida diária {**idad*s básices}
Diária )Âr-} 0ur.cl2*2r. 3r/o9Í2A22

^{^*^ 
J^ ^-a^- i^ ^*^i^ ---- -,.+^-^*i- ^UlÉlsú {ç ãiuc) uC lUViú gúrq éUtÇ{túi{I1á g

participaçãa {cuidad*s inrtrurnentair;
ü,ár,É :4tr üti3üi2*21 3ülü912§22

Cslônia de lérias com ativitlades diferenciadas Serne:irai ? Êu:fl/:*z1 3*ffrel7a22
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Grupo§ rernsto com as fanrílias Mensal qõ ü1.1\O/7{}21 3A!üel2ü22

Reuniões remotã com as famílias SemesÍral 2 Bu1ü12O23. 3ü/a9/2027

Visitas domiciliares

irâensai

De acard*

colll ã

dernanda

fr1"11ç12821 3ü/A912ü2.2

Atendiment* iécnico a far*ília remots {ccntato
telefônicolaplicativo de rnensagem) üiária

De ac*rds
f,ôm ã

dernanda

§3"17ü12ü21" 3AlüeÍ2ü22

Atendirnenta técnico a fan':ília presencial

LllAí lÇ

De acardo

CÊITI â

deínanda

uLl !ü! tüt.L 3ülú9i2ü22

s
it

Ê

o
Iil

(]
E

Âtividades *as territórios d* nru*icípic" visar:ds

d*senvolver ações que prepici€m a participa$+ das

pessoâs c*m deficiêncía na vid* Êcffiueitárí* ê do

teritório, corno: visítas a cluh,es, teatra§, i*terâÇâc

cünn ãs escclas, visitãs áos CRÂS, caminhad*s e

paÉicipaçâc em atividades artistica§, culturais *
êçnÂrtivaq

Mensal l-2 ffi-lLeí2ü"a s§lü9/2022

Articulaçãa com a rede s*ciüâssiste*.iatr e demais

polÍticas públicas Diâric

De aç*rd+
t$rn e

dema*da

úuLü12a2L 30/0s12022
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Dirneusãa Teêrico/MetodaÍô$cc da trabalha social

O Çentro Oia funciona de s*gunda à sexta*feira, das thffi às X7h0S, com hsr*rio de alrncço llh
às 1?h, e após, h*rário de descanso dos usuáriss eÍas lãh às L3h3§" atendende Çs usuários *nft meio
perí*d* ou integrêI, conf*rme a nec*ssidade individual de *ada, a definiçâ* do honário d* at*ndimento
saít peÇt$ârl* eon: ã íêrsíliiilt{iid,lrdtlr {io r*rxsÊ{rtr} de *ollstruç;§ü dê Pia*tr d*l ÂtesrdiÍfie{rts lndividuaJ
ou Fanriliar tPIA/FÂF;-

Â forrna de acessn a* §erviçô parã a ssll{tta#§ da vaga fE.ã irlclusão no §eruiço será;

Demanda espontânea de membros da farnília e/cu da connunidade;

§uçca ativa;

For encamlnhamento das dernais serviçcs sócios assist*nciais e das demais políticas púhlicas

setoriais;

Por encarninhamento dos demais órgãos do Sistema de Sarantia de Direitss.

*l insiuef,s no Serviçc d* Prcieçãs Seciai Especiai para Festoas {sílr $eficiências e §$€rs Famflias

em Centro - Dia, de dará a partir da avaliaçãc técnica e discussãa ern um colegiado farmado por

técnicos do CRÊAS e técnicos dae Entidades qile executam o Serviça, para atendimento *u nãç da

solicitação de vaga.

Inlclalmente es usuárics d+ C*xtrs Sia serãs açolhidss atravÉs da escuta *tiva e q*a!!fi*ed*das

suas demandas. tendo em vista a elabaração conjunta d* Plano de Ãtendimento lndividual ou Familiar

(PlA/pAFl. As atividades catidianas serãa realizadas p*r uma equlpe multiprefissional e multidisciplinar,

com a aplicação de metodologias diferentes de escuta e expressão das rekçôes. As ações previstas

serão realizadas não apenês no espâçê físicc da Entidade, mas envolvendo o domicilio, o bairro, a

c*m*nidade. clubes, ci*ema. praças,. +*tre *i,:tr+s espaÇss. *b-ietivend* garantir a:

Convivência familiar. grupatr e coraunitária, fcfialecimenta de vinculos e cuidados pessoais;

Ampliação das relações sociais para ev*tar q: isc[ar*ento social;
ldentificação de tecn+logias assistivas pêra rnelhera da auttrrtomia dc *tendide e convivêncla nc Centro-
dia, *o dornieflla e lta cor*unidade;
lnclusão em outrss serviços no território (educação, censillta§, reabilitação, odontolcgia atividades
cuiiurais, de esporie e iazeri, acesss à beneficios iBFC, §ois* farniiiai e irenefícios eventuais;
Orientaçãe e apoic aos cuidadares familiares;
Pr*dução de conhecimentos de referÊncia para ú §UAS.

Na elabaração do PIA/PÀF serãa censideradas as demandas apresentadas pelos usuários e suas
f*mí[ia-c; as sitiraçf,es de d*p'ri-rrÍêrcia. vrrln*rabilidade r risccr perr'r'.icrlaçãct de .jir*ii*s apresentadas; as

características dos usuários csr!!o: idadq sexo, categcria de defieiência, as questões de saúde associadas
e as nesessidades de apoio de tercelros para atividades esse*ci*is básicas; as habitidades, o perfil do
cuidador farnlliar, como: idade, habilidades, capacidades e restrições para prestar cuidadas e ser

cuidado; o perfil dos serviços Íreq*entados ne territôrio pelo usuário e sua famítia e o conhecimento do
territáric e suas pcte*cialidades para c*ntribuigã* *a aferta de serv!ç* em Centr* §ia de Referêncla.

Unidade I - Av" Ârnélia Cury Gabriel, 47C1 - Jardim §*raia - §ão Josê do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândia Pereira, 3S - Jardirn Maracanã - Sãa Jcsé do Riç FretolSP

Fore : { 1 7i 321 3.S5*5 - rrwyrr.as*ociacacrenaseer.org.br
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Os Serviços ofertarão cuidados as pessoas com deficiência tendo em vistâ duas dimensões: cuidados
básicos essenciais para a vida diária e instrunrentais de auteroínia e parti{ipãção.

Os cuidados básicos ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreendem:
,/ Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviço;

'l Apoio na administraçãÕ dê mêdicâmeflt{rs iÍrdicãdos por via orãl Ê de uso êxterno, prescritos por
profissionais;

'/ Apoio a ingestão assistida de alimentos;
,/ Apoia r:a realizaçâo de higlene e cuidados pessoai§;

'í Realizaçâo de ações preventivas de acidentes;
,/ Rea[ização de atividades recreativas e estímulo de independência nas atividades de vida diária
(AVDs) de acordo com as possibilidades;

'í Colaba,ração nas práticas indicadas por profissianais {médicos. fcnoaudiólogo, fisioterapia,
terapeutas ocupacionais, dentre outros);
./ Difusão de açôes de promoção de saúde e inclusâo social;
/ Acompanhamento nos deslocamentos e locomoção do seu cotidiano do Centro-Dia e nas
atividades externas do Serviço;
,/ orientação e apoio aos cuidadores familiares.

Os cuidados instrumentâisde autonomia, convivência e participaçâo social ofertados aos usuários
inseridos no Centro-Dia compreende:
í Promoção de convívio e de organização da vida cotidiana;
./ h--^*..-1.,:---.-t- J- --,-..í,-:^ e---iti:- 

---..--l - -^-:-tY UeSeItV(JMÍileílt(, U(J C(,ilVIVtU tdillilrd,, tsí Ulrdt e suLldl,
{ Acessa à informação, comunicação e defesa de direitas;
r' Orientação e encaminhamento para outros serviços da rede no território;
./ Orientação sócio famillar;
./ Apoio e orientação à família na sua função protetiva;
/ Apoio e crientação acs cuidadores e famlliarês para a autonomia no cotidiano do damicílio e na

comunidade;
{ Apoio na identificação de tecnologias assistivas para rnelhora da autonomia no serviço, no
domicílio e na comunidade;

'/ Estímulo de independência para atividades de vida prática, que envolvem contato social,
circulação em ambientes externos, entre outros;
,í Mobilização de farnília extensa ou ampliada;
./ Mobilização e fortalecirnento do convívio e de redes ssciais de apoio;
,/ Mobilizaçâo para o exercício da cidadania e participaçâo associativa;
í Acessc a documentos pessoais;
í Orientação sobre acesso a Benefícios Eventuais, ao BPC. ao Cadastro Único de Programas
JOUlcll5;

{ Apoio e orientação nas situações de negligência. abandono, maus-tratos;
r' Apoio ao associativisrno e participaçâo social.

O Serviço terá como atividade principal a realização de grupos de convivência que deverão ser

-dinâmicos, buseando estimular a construçêc da autonomia na grupo,. nc §ei,viço, no dcmicílio, na
comunidade e na sociedade em geral. O conçeito de autonomia adotado é o mesmo estabelecido no
Caderno de Orientações Técnicas para o Centro-Dia * MDS), qual seja:[.-.]condição de domínio no

Unidade I - Av. A.rnélia Cury GabÍe!" á.?01 - Jardim Ssraia - São José da Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebasdiana Cãndo Pereía,30 - Jardim Maraanâ - São Jose do Rio Preto/SP

Fone : {1 7) 321 3.9595 - r,*rw.associacacrenascer.org.br

T
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ambiente físico e social, preservando ao máximo a privãcidade e a dignidade da pessoa com deficiência,
tendo como uma das expressões maiores de sucesso do Serviço a autonomia de convivência da dugla
pessoa cuidada e cuidador familiar. Compreende-se como cuidador familiar tanto a pessoa da família
que cuida como a contratãda pela família para esta finalidade.

Além disso o Centro Dia realizará uma atuaçâo em articulação com a redÊ, envolvendo: os

serviços sócio assistenciais de Proteçâo Social Básica e Proteçâo §ocial Especial de Média ê 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 governamentais, não governamentais e

comunitários.
Periodicamente o Centro Dia realizará irma aualiação dos resultados alcançados pelo Serviço

através da definiçãa de instrumei;tos que permiiam a identificação da alcançe dos objetivos do Serviço
com os usuários, a partir de indicadores que serão estabelecidos no atendimento inicial, esses

indicadores constituirão a "linha de base do atendimento" que será construída a partir das informaçôes
do Plano de Atendimento lndividual ou Familiar. A avaliação dos resultados poderá observar aspecios,
tais como:
,/ O aumento da autonomia do usuário para superaçâo das barreiras;
'/ A ampliação do acesso à informação;
./ A diminuição do isolamento social;
,/ O apoio à convivência familiar e comunitária com qualidade;
í Â diminuição das sltuaçôes de negligência, maus tratos, abandono;
,/ O acesso a outros serviços na território;
\/ A prevençâo dâ instituaionâliãâçâo;
{ O apoio aos culdadores familiares; diminuição do stress; aumento do autocuidado e da autonomia;
,/ A diminuição dos custos da família com os cuidados;
,/ 0 apoi+ à inch,:são prcdutiva da famíli*;
,/ O fortalecimento do papel protetivo da família.

Os individuos atendidos serão divididos em grupos de modo que o traba[ho se torne mais
efetivo. O critério da divisão será respeitar características de cada um, de modo a proporcionar melhor
funcionamento individual e grupal. Haverá momentos de interaçâo entre os grupost assim cçmo destes
com a comunidade-

Dentre o serviço oferecido está tarnbém a Colônia de Férias, que acontece semestralmente, em
janeiro e julho de cada âÍró, dás 8fi00 às Í.7hOO. dürãnte L5 dias. Cada usuário partíÉipa dentro de seu
horário usual de atendimento (os que vêem em meio período, continuam em meio período e que os são
integral, também).

Em cada ca!ônia são pragramadas atividades diferenciadas, ccmo passeios a clubes, dia do
modelo, passeio a urna escola de dança, etc, envolvendo sempre parcerias com instituiçôes e
profissionais de fçra e desenvolve*da açêes que sc diferencie*t do conteúda diário dedo nae sficines e
atividades de cuidados básicos e instrumentais.

O serviço de transporte de usuário será ofertado para até 18 pessoas, §egundo crité''io
sÓcio assistencial, que leva em cCInsideração: o grau de dependência do deficiente (mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

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

Fone: {1 7) 32Í 3.9595 - www.asscçiacaorer:ascer.org.br
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O serviço de transporte é realizado com pontos definidos para o

embarque/desembarque, levando em consideração o trânsito e acesso, de forma a reduzir o

percurso, e logo, o tempo despendido para o me§mo. Em casos de área rural o ponto de

embarqueldesembarque é sempre definido nâ rua/estrada asfaltada mais próxima.

4 - TNDTCADORES/ PARÂMETRO§

Unidade I - Av. Amélia tury Gabriel,4701 -Jar<lim §oraia - São José do Rio tt'eto/SP
Unidade ll - Rua Sêbastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - São José do Rio Preto/SP

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

OBJETIVO ESPECíFICO
RESULTADOS
EcntD Ã 

^^eLJT!NáPVJ
IHBICADORE§ DADOS MErOS DE VER|FTCAçÃO

Promover a autonomía
e a methoria da

qualidade de vida das
pessoã§ com

deficiência, seus
cuidaderres e suas

famílias.

Melhoria da
qualiciecie cie

vida das
pes§üã5 ccrTi

deficiência e

5eu§

cuidadores.

Usuários

atendidos.
Númerc dç usuária; at*ndidos. Lista de pr€sença

Frequência des
usuáríos nas

atiyidades
ofertadas.

Número de usuários
particioando das atividades

ofertadas.

Lísta de presença

Contribuir
para a

protsção
social e

cuídacios
individuais e

familiares
voltados ao

desenvolvime
nto de

autonomias.

Usuários sem
autonornia nas

dimensões básica

e i*strumental,

Número de usuárias sem
autonomia nas dimensôes

básica e instrumental.

Avaliação e observação do
desempenho ocupaciona I pela

equipe e reunião
multiprofissienal para discussão

de caso. ReÍatórío.

96 çcm autonomia
nas dimensões

básica e

instrumenta[.

Núm*ra de usuári*s com
autonomia nas dir*ensôes

básíca e instrumental.

Avaliação e observação do
desempenho ocupaciona I pela

equipe e reunião
multiprofissíonal para d iscussão

de easo. Relatór'io.

Desenvolver ações
especiali=adas par* a

superação das sÍtuações
violadoras de dÍreÍtos

que contribuiem para a
intensiÍicaçãn cia

dependência.

Contribuir
para a

reduÇ§o dos
agravos

decorrentes
de situações
víoladoras de

direitos.

% de usuários que
superaram ã
situação de
violação de

direitos

Número de usuários com
situação víoladora de díreitos.

Número de usuários que
superarãm a situação violadora

de direitos.

Observação de indícÍos de
situação vi*ladora de direito

pe!a equipe técnica e monitores.
Reunião multiprofissional pa ra

díscussão Ce caso. Visita

domiçilÍar. Regístro em
prontuá rio.

Acompanhamento e orientação
da situação pela equipe iéenica e

monitores. Reunião
multiprofissional para discussão

de caso. Visita domiciliar.
Registro em prontuário.

Prevenir a segregação
dos usuários dos

Serviçq *ssegurando o
direits ã convivêficíB

familiar e comunitáría.

Contribuir
para o

fortaleciment
eda

convivância
fami[iar e

comunitária.

%, de usuários
participando em

atÍvidades
ccÍetivas corn a

família.

Núrnero de usuários
partÍcipando em etÍvídades

caletívas com a família.

Plano individual de atendímento

e grupo de famílías.

@.
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Uririarie i - Âv. Âmélia t*ry üabriei" 4?*l -.tarriim §oraia - Sã* iasé dc Rir FretoJSF
Unidade ll - Eua Sebastiana Cândio P*reira" 3&- Jardim Maracanã * §ão J*sé d* Riç Pretc/SF

Fone: {17} 3?t 3.3595 - vnw.associaraorenascer.org.br

LOnÉn§utr
para a

rÉdusãÕ e

Frevenção de
sitr*açôes de
;--I-*-*r^reutíi!t;t tiu

sociel.

% de usuárir:s
participando de

atiyidades
csmunitárias"

N*merc de usuários
pa rlicipa rrdc rie aiividades

comunitÉrias.

Plano individual de atendimenta
e grupo de famílias.

Promovgr acesso§ *
beneficios, pragramas

de transferência de
renda e úr.ltros seryiç$s
socioassístencíais, das

ciernais p*liticas
públícas setoriais e do

Sistema de Gara*tia de
§ireitos.

Contribuir
FArã O ACeSSO

a*5
benefíçios e

serviçes
scck:assiste*

ciais e das
demais
polítícas
nr'rhlira<

% de usuários çcm
ccncessãc rie

he*efícios

Núrnerc de usuÉrias
berreficiários do Pr*grama de

Transferência de H,enda {Bclsa
Família).

Atendímenta sscial.

Encami*hamentss. Bêgistro em
pr*ntuário.

lÉúrnera de usuários
benefiçiárias *e Beneffcio de
Prestaçâ* fontinuada para

Pessoa corn Deficiêrrcía iêPC
EÍ*n\I vç,.

Atendimento social.

Encaminhamentos" Registro em

pr§fituár;o.

f§únnerc rie usuários qsÊ nã§
se enquadram *qs crÍtérios do

*PC PC*.

Âtrndlrne*t* se+ie l, Regisiro
prontuário.

fiiúmera de usuários
encaminhadss e aguardando

íilclusãe' nc BÍC F{§.

!Á-*f,i*--r- --^:-l r -r^r.-,Al,ÊIltIItlleÍIL() S()Uldl. Í\eBl>tl U

prsntuário"

iÉ rie r::uárias
encarrinhedos a

itoda

Sacioassistencial,
demais políticas

púhlicas e §lsteraa
de Garantia de

Direitas.

Núrnero de usuári*s
encarninhadss pãra ã RêdÊ

Speioa**i,qte!x*!a Í {Pr*teçã+
§ocial Sásica - flRA§].

Atendimento socia I. Regístro

prontuário.

P{rir*terc de e****tin}ur,1êÍ1t*s
realizadtx para a Rede

§sciaassistencial {Froteçãa
§ocial BásÉca - CftÂ§] que fcrarir

efetivadas.

Átenciiment+ soríal. Registro

prontuário.

Srimer* de enc;minhãmentog
par* a Rede §*cioassistencial

{Êroteçã* Sacial Ispecia! -
c*E*§:.

Atend inrento s*c ia l. Registro

prontuário.

Núrnero de encam[*hameiltos
realizados para a Rede

SocÍsasslstencial {Prateção
§*cia! Esp*cial *e M*dia

Cornplexidede - CREAS) que

forarn efetivados.

Àtendimento s*cial. Registr*
prontuárÍo.

tt Ufi'IÉrt] OE úsiiã f iü5

encaminhadns para acesso às

derçais pclíti*=* púhi icas.

^ 
L- 

- 
J:,-- - --L- ---:-t n--:-r --,-i.Ltsrru rrileír Lü 5(,grdt, negls rÍ í-!

prontuário.



Número de encaminhâmêntos
realizados para as demais

políticas públicas.

Atendimento socia l, Registro
prontuário.

Núrnero de usuários
encaminhados para o Sístema

de Garantia de Direitos.

Atendimento social. Registro
prontuário.

Número de encaminhamentos
realizados para o Sistema de

Garantia de Direítos que forarn
efetivados.

Atendimento socia l. Registro
prontuário.

Promover apoío às

famílías na tarefa de
cuidar, diminuindo a

sua sobrecarga de
trabalho e utiliza*de
meios de comunicar e

euidar que visem à

autonomia dos
envolvidos e não

somentê cuidados de
manutençãa.

Apoio e
orientaçãc

aos

cuidadores
familiares.

%de
famíliaslcuídadore
s participando das
reuniôesfgrupos

N úmero de reuniões/grupos
reaíízados

Lista de presença.

Número de
famílias/cuidadores

participando das re uniões.

Lista de presença.

Prevenir situaçôes de
sobrecarga e desgaste

de vínculos
provenientes da relação
de prestaçãoldemanda

de cuidados
permanentes/prolonga

dos.

Dimínuição
da

sobrecarga
do

cuidador/fam
ília na tarefa
de prestação

continriada
de cuidados a

pessoa§ com
dependênçia.

% de famílias que
aoresentãm

diminuição da
sobrecarga do

cuidadei'.

Número de famílias que

relataram diminuição da

sobrecarga de trabalho.

Atend imento psicossocia l.

Pooict'rn qm nrnnlr rárin,\vb,J!, v

Decíarada de Utilidade Pública Munícípal Lei 5455 de 1't/0ã94
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. t 1.399 de 04/07J03

Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17fi4&7
Certifcado dê Entidâdê dê Fins Filentrópíêô - RÊsrililção ho. 252 dé 0ô/12/00

CNPJ: 71 .744.007/0001-So

5. RECURSÕS LOGíSTÍCÜS

Espacotísice necessúrio nsru a Execucão de §effito

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

Renascer, situada na Unidade I - Âv. Ameliã Cúry Gabriel, 47üi - jardim Soraia e também, na Unidade ll ,

quando programado para visitas e atividades externas - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim

Maracanã, ambas unidades em 5ão José do Ric Freto.

O espaço físico contém espaço institucional destinado a atividades administrativas, de planejamento e

reuniões de equipe.

Unidade I - Av. Àmétia Cury Gabriel, 4701 - Jardim §oraia - São José do Rio Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebastàna Cândio Pereira,30 - Jardim Maracanã - São Jose do Rio Preto/SP

Fone: (1 7) 32'l 3.95S5 - ryww.assoçiacaorenascer.org.br

e



Declarada de Utilídade Pública Municipal Lei 5455 de fillZl94
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. I 1 .399 de A4lA7 rcs

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17fi4197
Cedifiôâclo dê Efttiríâdê dê Fins Filântrópí*Õ - Resoluçáa no. 252 de 06112100

CNPJ: 71.744.007/0001 -66

Unidade I - Av. Arnêlia Cury Gabriel, 47ü1 - Jardim Soraia - §ão Jose do Ria Preto/SP
Unidade ll - Rua Sebasüana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - Sãc José dc Rio PretolSP

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

Quantidade Descrição

01 Sala Equipe Técnica 5,2m x 4m

D4 Salas de atividades üm Grupo 6m x 5m

01 Sala culinária 5m x 6rn

01 Banheiro feminino 6m x 2,6m

01 tanheiro masculin0 6m x 2,6rn

01 Corredor

^---- ---^,,'.-,{! EÍt} Lultlt-rtt}

Quantidade Descrição

01 Sala Espera/Recepçâo

01 Sala telefonista / Atendimento ao público

01 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários)

Ul. Banheiro para públieo 1,35m x 2,8nt

01 Refeitório 9,85m x 6,1-5m

01 Cozinha 6m x 5rn

01 Area de serviço para limpeza pratoslutensílios4m x 5m

01 de despensa {guarda de mantimentos} 4,55rn x 6m

01 Câmara fria 6,05m x 3,6m

01 Pátio de descanso
n1 LavanderÊa -9,3rn x Zm

01 Sala de informática

RECURSOS MATERIAIS: EQr ,TERIAL PERMÂNENTE

Quantidade Descrição

01 Sala Equipe Técnica 5,2rn x 4m: 02 armário de aço fechado de O2 portas, O1 mesa
individual, 01 mesa de reunião, 02 computadores.

01 Sala de atividades em Grupo: 02 mesas de madeiras, 02 bancos, 01- mesa mÕnitor, 01
cadeira monitor,0l estante de aço aberta com 03 prateleiras,0l ventilador

01 Sala de atividades em Grupo: 02 mesas sextagonal, 01 armário de aço fechado de 02
portas, OZ estantes de aço aberta com 03 prateleiras cada, 01 mesa monitor, O1 cadeira,
03 ventiiadores, 14 cadeiras

01 Sala de atividades em Grupo: 02 mesas retangulares, 03 armários de aço fechado com
02 portas, OL mesa técnicc, Ol cadeira, Ol ventilacior, OZ estanies de aço aberta com 06
prateleiras, 03 bandinhas

01 Sala de atividades em Grupo: C? mesas retangulares, 03 arrnário de aço fechado 03
pcrtas, Cl esta*te de aço abertc com C6 prateleiras, 01 mesa professor, S1 cadeira, C2
ventiladores, 18 cadeiras

Sala culinária 6m x 6m: 02 íreezer horizontal O2 portas, 01 fogão de O8 bocas, ü1 rrresa
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11142194

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 11-399 de 04/07i03
Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

CertiÍicado dê Entídàde de Fins Fiiantópíco - Res*luÇã* no. 252 de 06112/00

CNPJ: 71.744.007JC001-66

6 * PREVI9Ã§ §E B§C§ITA§ § DE P§SPE§A§ {previsão de receitâs e de despesas a scíem
realizadas na execução das ações objeto desta parceria);
Receítas:

Unidade I - Av- Amélia Çury Gabriel, 47fr1 - Jardim Soraia - §ão José dç Rio PreiçJ§P
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira" 30 - Jardim Maracanã - São José do Rio Preto/SP

Fone: (I 7) 321 3.9595 - rrynn.associacaorenascer.org.br

peguena, 01 geladeira, 01 balcão de MDF 09 portas, 08 gavetas pequenas, 02 gavetas
grandes

01 Banheiro feminino 6m x2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m
í!í Sala para atendimentc indiviCual

01 Corredor: com 04 arrnários roupeiro - 16 portas

Áreas comun§

Quantidade Descrição
ftÍ Sala Espera/Reçepção: 01 sofá de 03 lugares e *â sofá de 02 lugares

01 Sala telefonista / Atendimento ao público: 01 balcão de mdf, 02 computadores, 01

PABX, 01 impressora multifuncional, 01 armário de 02 portas fechado, 01 arquivo
CI1 Sala Arquivo {para prontuários e doeumentos dos usuários}: 11 estantes çom 06

prateleiras abertas cada
n{ Banheiro para público 1,35m x ?,8Ín

01 Refeitório 9,85m x 6,L5m: 1.5 mesas com O4 cadeiras fixas, 01 bebedouro, 01 balcão de
servir alimentos quentes com 08 recipientes, O1 balcâo de servir alimentos frios com 04
recipientes, O5 ventiladores

01 Cozinha 5m x 5m : CIl fogão industrial 08 bocas, 01 coifa, 01 forno a gás corn 01
prateleira, 01 forno a gás com O2 prateleiras, 01 balcão de mdf eom 10 portas e 08
gavetas, 01 ralador de queijo, O1 moedor de carne

01 Area de serviço para limpeza pratos/utensílios4m x 5m: 01 mesa de granito, 01 bancada
de granito com O8 portas de correr em baixo

01 Área de despensa (guarda de mantimentos) 455m x 6m: 0l freezer horizontal 02 portas,
01 armário de O2 portas fechado, prateleiras fixas de concreto abertas

0Í. Pátio de descanso: 80 colchonetes

0r. Lavanderia - 9,3m x 2m: O1 máquina de lavar ro$pa, O1 tanquinho

01 Sala de informática: O9 computadores, O9 mesas e Og cadeiras

Receita Municipal Estadual Federal Federal

Repregramada

Valor global

lnicial Rs676.300,00 R$48.000,ü* Rs48.000,ffi R$205.000,00 R§977.300,00

10 Aditivo R$1.145.843,00 R§216.000,il0 Rs0,oo R$38.ooo,üo R$ 1.400.843,00

20 nditivo R§578,190,00 R$95.000.s$ Rso,oo R$o,oo R$ 674.190,00



Declarada de t}tílidade Púb[iea Municipal Lei 5455 de fi{A?J$4
Declarada de Utilidade Pública Éstadual Lei no. 1 L399 de A4107 fi3

Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Pub[icado no DOU 17nAÍ97
cêífifiôâdó d§ Entidâ& dê Fin§ FftáfitrópiÕÕ - Rê§ôíüsâô h". 252 d§ 061121s0

CNPJ: 71.744.007/0001 -66

Despesas:

6.1- QUADRO DE PE§§OAL

*Fonte de Financiamento:

1 - com recurso Municipal;

2 - com recurso Estadual;

6.2 - SERV|çOS DE TERCETROSIBTNEFíC§S

o Pagamento de vale transÊorte.

. Pagamento de vale alimentação.

6.3_MATERIAL DE CONSUMO:

a) Material deExpedientetescritório):
Cola branca, corretivo, caneta esferográfica, marcadcr de texto, cd, DVD, cêpa para cd, envelopes,
grampos para grampeador, grampeador, clipes, perfurador, carirnbeira, tinta para carimbeira, pincéis

atômicos, papel oficio, papel 44, fita larga transparente, pilhas, fita crepe, borracha, lápis, régua,

tesoura, eaneta hidrocor, pasta eom elástico, pasta envelope, pâsta À2, caixa arquivo morto/ macho e
fêmea, pãsta suspensa, cartolina, lápis borracha, caneta pl quadro branco, caneta pl cd, calculadora,

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

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

gazes, hastê flexivel, detergente, água sanitária, limpador, lustra móveis, veneno spray, rodo, vassoura,

Unidade I - Av. Âmétia Cury Êabriel, d701 - Jardim Sorâia - São Josê do Río FretolsP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândis Pereira, 30 - Jardim Marâsânã - São Josê dc Rio Pretol§P

Fone: (1 7) 32'l 3.9595 - www.asssciacaorenascer.org.br

qTD FUNçÃO FOB|úAçÃO
CAR§AHOúMA

SEIIJ!ÀT{AL

Vínculo
Ernpregatício

SALARIO

BÂSE

FONTE

FINANCTA

MENTO

01 Assistente Social Superior 30 CLT R5 3.70s,62 1

01 Ter.Ocupacional Superior 30 CLT R$ 3.070,48 7

01 Psicóloga Superior 44 CLT Rs 3.498,62 L

na a^-;^L-i--waililtEiio Í.tT oê í c'7a 
^rrr r+ 4rJ a Jrvv a

01 Assist.Ad ministrativo Superior 44 CLT R$ 1.598,15 1

01 Aux.Cozinha Ens.Fund 44 CLT Rs 1.375,35 1

ü1 Aux, Lirnpeza Ens. Fund 44 CLT Rs1370,00 1

01 Aux.Limpeza Ens.Fund 44 CLT Rs 1.383,18 1

01
Monitor/Educador

social
NiveiMédio 44 CLT R5 1.869,42 1

o5 Educador social NivelMédio 44 CLT Rs1.666,00 1



Declarada de Uülidade Públíca Municipal Lei 5455 de 11ÍOZl94

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 11.399 de A4fi7tO3
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mangueira d' agua, refil para rodo, câbo para vassoura e rodo, espCInjâ lavar louça, sabão ern barra,

sabão em pó, desinfetante, luva de borracha, baldes, saco de lixo, bacia, vassoura sanitária, cesto de

lixo, pano de chão, cerã líquida, esponja de lavar roupa, amaciante de roupa, êsponja de aço, palha de

aço, álcool, flanela, pâpel toalha, estopa, ãnti desengordurante, desodorizador para ambiente,

hipoclorito de sódio LZYI, clera, limpador de múltiplo usa, fio dental, shampoo_, condicionador,

desodorante.

c) GênerosAlimentícios:
Carne bovina, íarinha de trlgo, coalho, farinila de mandiocã, fermento em pó, fermento biológico,

gelatina, maionese, milho, ervilha, ovos, peixe, suco fruta concentrado, vinagre, alho, aveia, caldo de

galinha e caldo de carne, margarina, balachas, ófeo, açúca(, arroz, café, macarrão, extrato de tomate,

achocolatado, leite em pó, sal.

d) Gás de cozinha: botijão de L3 § (P13), botijão ou cilindro de 20 kS (P20). botijão ou cilindro de 45 kg

(P45).

e) Material - Protocolo Sanitário

Álcosl líquido e em gel 7AY,, avental, borrifador, dispenser para álcocl em gei, Face shield,luva
descartável, máscara de proteção respiratória. produto para tâpete sanitizante, tapete sanitizante,

termômetro digital infravermelho, totem para álcoolem gel.

Material §ocioeducatiuo:

1. Ârtes/ArÊesanâtei
Sulfitão, iscpor, gorna arábica 15 ml, giz cera cx L2, E.V.A, papel contact, reabastecedor pincel

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

giz cclorido, cadernc de desenho , papel ma+ilha, canudo Erssso pct, canuda fino, nenquim, tesoura
sem ponta, caneca plástica, cesto de lixo fechado, bóia de braço, bóia de tronco, cd musica infantil.
papel higiênico para artes, ãigodão colorida pct, lixa de parede, esp«rnja, cêrvão, côpÕs desaàrtáveis

, chá mate (texturai, farinha de trigo {massa modelar}, feijão {colagem), grão de bico (colagem},

macarrão colorido, amido de milhq (mingau) e massa para modelar, fósforo, palito de dente,
prendedor de roupas, barbante, lantejoula, spray brilhante { verniz}, Spray fosco ( verniz}, borrifador
spraY, tintas para pintura a dedo, telas/painÉis para pintura. massa cerâmica, carvões para desenho,

TNT, tule, etásticos de roupa. giz de cera jumbo, lápis jumbo. glitter, biscuit, papel ceda, pistola de

cola quente, bastão de cola quente, anelina, apontadores. acessórios para biscuit ( estecas, rolo

marcador, ejetor de massa, molduras), púrnpom parã artÉsãnato diversos tamanhos, saquinho de

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

decoupage" pincéis. stenci! para pintura, lê cotorida, olhinhos para artesan*to, argela de chaveirc,
fitas de cetim e TFIT, agulhas para costura, linhas de costura, retalhos de tecido, botinhas de isopor,

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4?Sl -Jardim Soraia - §ão José do Rio Preto/SP
unidade rr - Eua *?x*i1,31T: 

ffi;Tff"'§'##::xn;=,i:rjosé 
do Rio PretorsP
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Declarada de Utilidade Fública Munícipal Lei 5455 de 11102194

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 1 1 .399 de A4ft7 !03
Reconhecida Utitidade Pública Federal Decreto Puhlicado no DOU 17110197

Certificado de EÍiiidâde de Fift§ Filânto'tlpicrj - Rês6,üçãê ne. 252 de A6/12lOa
GNPJ: 71.744.0070001-66

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

integral, Achocolatado, Açúcar refinado, Açúcar cristal, Adoçante, Sal, Pãa de forma, Chocolate em

barra lkg, Chocolate granulado, Leite condensadof Creme de leite, Leite de coco, Coco ralado,

Batata palha, Gelatina com sabor, Gelatina sem sabor, Leite em pó, Fermento, Margarina, Óleo,

Molho de tomate, Cenoura, AÍho, Abobrinha, Berinjela, Tomate, Alface. Rúcula, Cebola, Batata,

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

Arroz, Milho, Salsicha, Queijo ralado, Queijo mussarelar Presunto, Palito de sorvete, Palito de

pirulito, PaÍito de dente, Formas de bombom, Copo de café descartável, Copo grande descartável,

Guardanapg Papelfitme, Papel alumínio, Toalhe de papel, Filtro de cafá, Pó de café, Chás div*rsos,

Caderno pequeno, farinha integral, fécula de mandioca, semente de linhaça, uvas passas, castanha

do pará, borrifador spray, azeite, gás {glp}, tapioca, requeijão, farelo de trigo, amido de nnilho, óleo

de milho, açúcar mascavo, açúcar confeiteiro, amendoim, pitaya, lichia, wiwi, uva, formas de

acetato diversos, saquinho para juju, saquinho plástico para alimentos.

3. AVDeAVP:
Cadarço de tênls, Barbante, Botôes, fivelas, Palito de sorvete, Fita de cetim, llnta de palhaço, Tinta
guache, Tinta de tecido, Tinta acrílica para artesanato, Tinta relevo, Carniseta branca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Barbante colorido. Folha sulfite, Papel cartão, Cartolina, Papel dobradura,
Papel micro-onduladc, lsopor, Palha de aço, Algodão, Lápis grafite, Lápis de cor, Canetinha.

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

Feltro diversas cores, Velcro, Cola pano, Cola branca, Cola quente, Pistola de cola quente, Tesoura
pequena, Tesoura grande, zíper diversos tamanhos.

4. Estímulo Cognitivo:

Folha sulfite. Sulfitão, Cartolina branca, Papelcartão, Papel micro-ondulado, Papelcrepom, Folha de

seda, Papel Celofane, Lápis grafite, Lápis úe cor, Giz de cera, l-ápis jumbo, Canetinha, Giz de lousa,

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

desenho, EVA diversas cores, Tinta guache, Tinta relevo, Cola branca, Cola colorida, Tesouras, Clips

de papel, Palitc de sorvste, Palito de churrasco, massa de modelar, alfabeto mó'.re!, borracha,
apontador, estojo, bucha de banho, pincel, grampo trilho(macho e fêmea), bastão de cola quente e

pistola de cola quente, caixa de som de computador, mouse pad, bloco de papel adesivo, bloco de

notas, quadro branco, pinça de plástico.

5. Atividade Motcra e/ou Esportivas:

Bolas de plástico, Bolas de vôlei, Bolas de tÊnis. Bolas pequenas diversas cores, Bambolê, Corda
grande, Corda individual, Peteca, Bexigas coloridas, Medalhas, Argolas de plástico, cones coloridos,
elástico diversos tamanho, colchonete para ginástica. bola de basquete, ctub, caneleiras.

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

Fone: (17) 321 3.§5S5 - www.asscciacaorenascer.org.br

@
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6. Jogos e/ou Recreaçãaílanerz
Darna, trilha, Ludo, 60 sêgundos, pega varetas, baralho, mernória, quebra cabeça/ pula pirata, uno.

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

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

encaixe, jogo blceos de pino, jogo çubo encaixe, jogo educativo encalxe vertiçal,

7. Dança: gel de cabelo. grampos para cabelo, eÍástico de roupas, TNT, tule, tecidos, velcro, kit
costura/ fita de demarcação, linóleo, gancho cabidê, pistola de cola quenter hastão de cola quente,

tinta de parede, tinta de palhaço, acessórios para figurino, batom, jogo de blush, pancake, jogo de

sombras, delineador, base líquida, pó compacto, lápis de olho, cd, baquetas, bexigas, bola vinil, cabos

de vassoura, adereços junincs {balã+, bandeira, chapáu, enfeites}.

6.4 - §ERV|çO§ DE TERCETRO§:

. Pagamento de tarifas: Água e esgoto, energia elétrica e seruiços de telecomunicação/internet.
r Pagamento de prestador de serviço: manutençâo de software, suporte em ti, serviço de
limpeza de piscina;
á Pagamentos de exames ocupacionais: Exames médicas para fins de ad..nissão e demissão de

funcionários.
r Transporte de usuários: para até 18 pessoas por meio de prestador de serviços
r Serviço de contabilidade: mensal

6.6 _ ANEX*S:

6.6.X -. Grade de Atividades

6.6.2- Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

Unidade I - Av. ArnÉlía Cury Gabriel, 470"1 - Jardim Soraia - Sâo Josê do Rio PretoJSP
Unidade 1! - Rua Sebastiana Cãndio Pereíra, 30 - Jardim Maraenã - São José do Ri+ Preto/SP

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

7 - A§SINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade: Associação Renascer

Itlome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco

Com ísso, pede-se o DEFERIMENTü das e Plano {ã Trabalho.

5ão Josf'do Rio Pretô, 08 de Novemüro de 2021
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Fone: (17) 321 3.9595 - www.associacaorenascer.org,br
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Declarada de Utilidade Públiea Estadual Lei no. 1.1.399 de 04107/03

Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Pubticado no DQU 17110197

Ceúificado de Entidade dê Fins Filantrópíco - Resolução no. 252 de Aü12iAü
CNPJ: 71.744.00710001 -66

6.6 - ANEXOS:

6.6.1 - Grade de Atividades
sERVtçO CENTRO DtA PARA PESSOAS COM DEFTCTÊNCHS E 5ÊU§ FAMTLTARES

DIMENS
Õrs

ATIVIDADES
PERIODlCID

ADE
HORARIO

D'AS

SE

G

TE

R

QU
A

a
UI

srx

o
.à
{llL(,
o_
o
o
.gc
U

.{1,

t-
o
-c
m
(§

t-
o
T
o

a(§

C
(I,

.Ec

Planejamento e organização das atividades.
Semestral

De acordo com
plano de
trabalha

Construção e avaliação do Plano lndividualizado
de Atendímento- PIA ern conjunto corn equipe
técnica, usuário e farrília/cuidador.

Mensal
De acordo com

plano de
trabalhç

Construção de grade aplicada de atividades
Semestral

De acordo com
plano de
trabalho

Reuniões para discussão de casos Semanal 7:00108:00 X

Prontuários: abertura e alimentação
Diári*

De acordo carn
a demanda

Reunião para avaliação do Serviço quanto a sua
quàlidade Ê alcãnce dos objetivos prôpÊstos. Mensal 7:00108:00 X

0
L

'íI,
=q

o
E
ê
I
o
E
-o
ítr
LF
-o
o

r{§

E
o
E
i=

Realizar acolhimento, atendimento, visita
domiciliar, encâminhamento e

acompanhâmento dos usuários de maneira
coordenada com a rede sócioassístencial
pública e privada no âmbito presencial.

Diáriç
De acordo com

a demanda

Realizar acoíhimento, atendimento,
encarnÍnhamento e acornpanhamento dos
usuários, de maneira coordenada com a rede
socioassistenclal pública e privada no âmbito
remoto. {contato tElefôníes/aplÍcativo de
mensageml

Diáric
De acordo csm

a demanda

Oficinas ocupacionais:
CuÍináría

Semanal
8:00/11:O0

15:00117:30
x x

Semanal
Ter 8:00/9:0O

Sex

13:30/14:33
x x

Estimulação cognitiva
Semanal

8:00/11:00
13:5a/L7:ü*

X x X x

Artes,lArtesanato
SemanaÍ

8:00/11:O*
13:30/17:00

x x x x x

Atendimento psicológico e dê terãple ocupacional ern
espaço snoezelen

Semanal

Qui-
10:00/11:04

Sex:

15:00/16:00

x x

unidade I - Av. Â,mêlia ôury Gabriel. 4?0Í - Jardim soraia - são José do Rio preto/sp
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira. 30 - Jardim Maraanã - São José do Rio Preto/SP

Fon*; {i 7} 32í 3,959§ - rmrw.aseçeiacaoier:assÉr,oíg,bt



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11t42Í94

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. 1Í.399 de A4l07lA3

Reconhecida Uülídade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17t10197

Certiftcado de Entidade de Fín§ Fílantrópíco - Resúluçâo no. 252 de Ad12l0A
CNPJ: 71.744.007/0001 -66

Unidade I - Av. Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio PretolSP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã - §ão José do Rio FretolSP

Fone: ( 1 7) nX ?.5.595 - mivrr.associaeaorenascer.org.br

Dança
Semanal

8:00111:00
13:30/17:00

x x x x x

Oficinas de atividades motoras e/ou esportívas
Semanal

8:00/11:00
\3:3üÍ17:OO

X x x x x

Oferta de ações de apoio na realização de
atividacies essenciaís da vida diária icuidedos
básicos)

u,ãno s,vv| Lt.vv x x x x x

Oferta de apoio para autonomia e participação
(cuidados instrumentais)

Diário 8:OOl17:OO x x x X x

Colônia de férias com ofurtas de atividades
diferenciadas Semestral

De acordo com
plano de
trabalho

E
o(J
o

.E
E-§ Í§
6=
t-k
ocEÚ
9lõ

ríI'
C
(l,
E
E

Grupo remoto com famílias L{ensal 18:00/19:0ü

Reuniãs -remota com as famílias
§çmestral

De acordo com
plano de
trabalho

x

Visitas d*miciliares
Mensal

De acordo corn
a demanda

Atendimento técnico remoto a família

{telefôrrico e aplicativo de mensagens}
utaflo 8:0ü às 17:00 x x x x x

Atendirnento técnico a fumília presencial utãflo ô.4À ! - 4!,^^
Õ;UU <iS I/ ,UU X x

oc
o
E*o
F.Õ
a-t-EE
6.Orítr r
C
{lt
E
E

Atividades nos territórios do município, vísando
desenvolver ações guÊ propieiem a perti*ipação
das pessoas com deficiência na vida comunitária
e do território, como: yisitâs a cluhes, teatros,
interação com as escelã§, vísÍtas aos CRÂS,

caminhadas, partícipação em atividades
artístícas, cultura is e esportívas

fu'lensal
De acordo com

ã dsmandâ
')< X

Articulação com a Polátiea de Saúde para a

garantía de atendímento; §er*anal
De acordo com

a demanda
x x X X X



Declarada de Utilidade Pública Munícipal Lei 5455 de 11lA?94
Declarada de Utilidade Púbtica Estadual Lei no. Í 1.399 de 04/07/03

Reconhecída Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

certificàdó de Efttíeiâde de FanS Fílantrópl*o - Re§ôlrJçâó no. 252 de 06/12/üÜ
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Cronograma de atividades 2021

Unidade I - Âv. Aínélia Cury Gabriel, iÍ701 - JarGm Soraia - São José do Rio PretolSP
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maraenã - São iosé do Rio PretoiSP

Fone : (1 7) 321 3.9555 - www. associacaorenascer-org-br

Atividades 0ut Nov Dez

Dimensão trêbalho Técnico-Operativo

Planeja mento atividades

Canstrução e avaliação do Plano lndividualízado de Atendímento- PIA X X

Construção de grade de atividades x X X

Reuniões para disct^rssão de cesss x x X

Prontuários: Elaboração e alímentação X X X

Reunião para avaliação do Serviço x X X

Dimensão trabalho com o Us$ário

Realizar acolhimento, atend ímento, vísita domíciliar, encaminhamento e

acompanhamento das usuáríos presencial
X X X

Rea liza r acoí himento, atend imento, visita domicilia r, encaminha rnento e
acompanhamento dcs usuárícs íemoto

À

Ofícinas de ocupacionais

LUilnana X

Capoeira Y X X

Estímulo cagnitivo x X

"4nesanat+ v. X X

Atendimento psicológico e de terapia ocupacional em espâço snoezelen X x X

Dança X

Oficinas de atividades motoras efou espartivas X X X

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

X X x

Oferta de açôes de apôio para ãiltonomiê e pafticipação X X

Colônia de férias

Éiraensão do rabalhe coma fâmília

Reunião reinota com as famílías X

Visitas domiciliares x x

Grupo rernoto de famílias X X V

Atendimento técnico à família {remoto e presencial} X X

Dimensão do trabalho no territórío
Ativídades no território, como: visÍtas a clubes, escclas,teatros, museus;
caminhadas pelo território; vísitas ao CRAS do território; participação ern
atividades artísticas, culturais e espoÉivas.

X x X

Artículação com a rede sócioassistencial e dernais políticas públícas. X Y



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11t42194

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei no. "tI.39§ de 04107/03

Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17110197

Çertificado dê EntÍciàde dê Fin§ Filantrôpiêo * Resolúção ha. 252 dê 06/íã00
CNPJ: 71 .7,t4.00710001 -66

üonograma de atividades 2§22

Unidade I - Av. Amêlia Cury Gabriel, rí?S'! - Jardim Soraia - São iosé da Rio Preto/Sp
Unidade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Mara*anã - São José do Rio PretoiSP

Fone: (17) 321 3.9595 - mrw.associacaore*ascer.org.br

Á,tividades !arz Ê a., l\í:r Âhv #!aí Ír rl Âca,aÉv Êoi

Dimensão trabalho Técnico-Operativo
Plarejamento atividades

Construção e avaliação do Plano lndividualizado de
Atendimento- PIA

x X x Ã X X x X

Construção de grade de atividades X

Reuniôes pãra discussão de casos X X x X X X X X

Prontuáríos: Elaboração e alimentâção X X X X x X Y X X

Reunião para ayãliação do Serviço X x x V X X X X

Dimensão trabalho com o Usuário

Rea lizar acolhimento, atendimento, visita domiciliar,
e nca m inhame nto e acorn pa nha me nto dos usuários
presêncial

X X X x X X x X

Rea liea r acol hiffi snt§, ãtêndimentq visitã dorfr ici,Íâr,
encaminhamento e acompanhamênto dos usuáriqs
rêmoto

X X x

Oficinas de ocupacionais

Culináría X x X X X T X X X

Capoeira x X X X x X x X x

Estímulo cognitivo X x X X Y X X X

Artesanats X X X X X X X V

Dança X x x x x X x X X

OficÍnas de atividades motoras efou esportivas X X X X. X X X

Atendimento psicalógico e de terapia ocupacional em espaço
snoezelen

X X !f Y Y X

Oferta de =çôes de apoio na realízação de atividades
essenciais da vida díária.

X x x Y v_ x X x x

Oferta de ações de apaio para autÇnoríria e participação X

Çolônia de fárias x X

Dimensãs do trabalhc com * família

Reunião remota com as fumílias X

Visitas domícíliares x X x v. x X x
Grupo remoto de tamíÉÍas x X x x X x Ã x
Atendimento técnico à família (remoto e presenciali X X x x X

DÍmensão do trabalho íro territórÍo
Atividades no território, como: visitas a clubes,
êscolas,teatros, museus; ca minhadas pelo território;
visitas ao CRAS dc terrltário; partícipação em atividãdes
a rtísticas, culturã is e esportivas.

X X x X X X X X X

Articulaçãc com a rede sócio=ssistencial e dec*ais
polítícas púb1icas.

v v X X X



CROÍ,IOGRâMA DE DE§EMtsOLSO DO§ RECUR§O§ FINANOEIROS

a!ücal
A§:âspslileüs§ls
NoME OO $ÊRV,çO: :proloçâo sociâl Espêcial pera p€6eoâs com doricênsla € suas í6m{llâ6 êm Cêntrc Dia

Vlgênôlâ da psrcêriâ: 0l/0Í/2018 â 3Oi09/2022

Vigêncla do í'adilivo: 01/0712019 a 30/@i?0?í

Vigênêís d6 2" sdilivot0lllu2oz1 a 30100/2022

do recuÍso:

DE$PE§AS JÁNEIRO FHVEREIRO MARÇO AB[{[" MÀIO ..lLlNt-ro JULHÕ AGO,§TO SETBMBRA OUTUBRO NOVÊ:MBI?l} DITZEMBRC PRÔVISIONAME
NTO

TOTAL

Pessoal e
Encafoos

R$ 29.278,00 R$ 29.278,00 R$ 29.278,00 RS 29.278,00 R$ 29.278,00 R$ 7.25ül& R$ 25.913,77 R$ 30.9.{4,53 R$ 30.S44,53 R$ 30.820,00 R$ 30,820,00 R$ 39,455,60 R$ 342.538,43

Reajustê
Salarial

R$

í3o salário R$ 12 460,00 R$ í3,682,48 I R$ 4.079,12 R$ 31,121,60

1 13 de ÍéÍias R$ 2"28s,ü9 R$ 3.274,83 R$ R$ 5.557,S2

Rescisão R$ 4.733,83 R$ 1"üS3,4S R$ 551,97 RS 5.330,16 R$ 6.680,55 R$ 1*.6§0,0ü

§erviços de

Tarcêiros /
Benefícios

R$ 3.S07,00 R$ 3.907,00 R$ 3,907,00 R$ 3"907,00 RS 3.90/,00 R$ 407;55 Rli 4.013,84 R$ 4.343,83 R$ 4.343,83 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 RS 4.100,00 R$ R$ 45,004,05

§êÍvlços dê
Terceiros

R$ 5.090,00 R$ 5.090.00 R$ 5.090,00 RS 1.100,00 R$ 5.&s0,00 R$ 2.174,64 R$ 5.090,00 R$ 5.000.00 R$ 5.090,00 RS 5.090.00 R$ 5.090,00 R$ s.090,G0 R$ s.swft R§ 60.083,00

MatêÍiâl d€

Consumo / R$

TOTAL R$ 38.275.00 R$ 38.275,00 R$ 43.008,83 R$ 34.285,00 R$ 39.6?8,49 R$ 12.667,25 R$ 35.077,61 R$ 40.378,36 R$ 40,378,36 R$ 45.340,16 R$ 5?.470,00 /R$ 65§02,s1 R$ .568,03 R$ 50?.955,00

§âo Josá do Rio Preto, dia 08 de Novmbro W r/.-
\



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021

26" AppslilamÊntp
NOME DO SERVIÇO: Protêçâo Social Especial para pessoas com deÍicência e suâs fâmflIu§ em Centro Diâ

Vigência da parceria: 0110112018 a 3010912022

Vigência do 10 aditivo; 0110712019 s 30109/ã021

Vigência do 20 aditivor CI|fiün0fl a 30/09/2022
Origem do recurso: ESTADUAL

DESPê5AS
IANEIRO :TVÊREIRO fülARÇO ABRII" ii/Àlt) iUNHN IULHO \60sTo ;ETEMBRO

ÜUTUBRO NOVEMIBRO DFíÊiMSRO PROVISIONÂMEN

TO

TO'IAL

§êrvrços
de

Terceiros
RS 3.250,00 R$ 3,250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.?50,00 R$ 3.250,00 R$ 3 250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 RS 3.250,00 R$ 3.250,00 RS 3,?50,00

^
R$ 3.250,00 R$ R$ 39.00ü,ü0

Mâtênal
de R$ 4.750,00 R$ 4,750,00 R$ 4.750,00 R$ R$ 4,750,00 RS 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,ü0 R$ 4.750,00 R$ 4,750,00 asrítso,oo r$ 4.750,00 kor750,00 R$ 57 000,00

TOTAL R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 3.250,00 RS 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 RS 8,000,ü0 RS 8,000,00 R$ 8.000,00 8.ü00,00 r$ Ê.000,ü0 RS ,4.750,00 RS S6 000,00

São José do Rio Preto,08 de Novembro de 2021 r) 'lu '/--
h*
e Ass

i co N?íR I Do
I sE ilfrAs



CRONOGRANíA ÜE NE$HMEüLS# DO§ REüUR$OS FINANCEIROS

aN§-âgâl
26' Apostilamentn
NOME nO S§RW|Ç§: Proteçiüio Saciitl Hspecial pâre pessoas ôom deficôncia $ §uâs familins erm Ce,ntrç ffiia

Vigência da parceria: CI1101/2CI18 a 30/ü9/â0Í12

Vigência do 1ü aditivor 01/071?01S a fi010$/2il?1

VÍgência do 2§ aditivo: 01/10i2S21 a 3$/0S12$*2

Origem do rê{lursôr FEDERAL REPROGRAilüIADO

ÜESPE§AS JANilÊO f t":VÊHli:,ll1C rvAírÇ0 ABRIL MÂIO Jr"JÍ!lto JIJLHO ACiÜ3TÜ §ET;:MIBRC üLrTU[tftü F'tt0vi§lilf{
AfuIEN ü

TOTAL

Pê6soâl e

âncaro«rs
RS R$ XS R$ RS 28.383,05 R$ R$ ft$ R$ RS R$ §s m$ ?8.3S3,65

Reiijuste
Saiari*l

R$ R$ 1{$ RS RS 4.849,90 R$ RS H$ m( ft$ R$ n$ R$ 4.ffi4$,Sü

130 salário R$ RS R$ R$ F(S RS ft$ rt$ R$ R$ R$ ns
113 de férias R$ RS R$ R$ RS R$ R$ Rfi H6 R$ ft me

Rescisâo R$ R$ lq$ RS R$ R$ t)ft ms RS R$ [q$

Sarviço* de
Terçeíros i
Senotícion

HU R$ RS R$ rls J uoo.4I) RS R$ R$ R$ R$ r)q R$ fr.ei§§,{tS

S*rviçoo do
lerceitos

iR$ R$ R$ tE$ R$ 1.1ü0,0CI R$ no R$ R$ RS R$ R$ R$ {.1üS,#ü

Matsriâl dê
Consumo

iR$ R$ pq R$ RS R$ R$ RS R§/ R$ R$ r-, HS

TCITAL R$ RS R$ m$ R$ 38.00CI,00 no R$ R$ R$ R$/ - R$ R§ ns 3&.00n,0CI

1ffi
São JosÉ do Rio 08 de NcíxI L//

hp#eck
Presidente

ernbro o" drr,'

%q-'
r \reira naÀryo
\yüciaeão Renra\n

l.ril/1r lvlúNt..
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PLANO DE APLTCAçAO OS RECURSOS FTNANCETRO§

ANo ?031
260 Apoqtilâmênlo
NOME DO §ERVIÇO: proteçáo Social Especial parâ pessoas com deficência e suas famílias em Centro Dia
Vigência da parceria: A110112018 a 301fr9DA22

Vigência do 1o adltivo; ülA7n01g aAA|AWZQZ|
Vigôncia do 2ó adltlvo: 0111U2A21 a 3AÍ0912022

DÊ$PESA§
RECURSO

MUNICIPAL
RECURSO
ESTADUAI"

FEDERAL
REPROGRAMADO

RECURSO§
PRÓPRIOS

DOAçÂO OE
PESSOÂ.$ JURíDICAS

DOAÇÂO DE
PESSOA§ Fí§ICAS

TOTAL

Pessoal ê EnÇargos R$ 342.538,43 R$ R$ 28.383,65 R$ R$ RS R$ 370.922,08

Reajuste sâlâí'i,iâl R$ RS 4.84$,90 R$ RS R$ R$ 4.849,90

13s salário R$ 31.121,60 R$ R$ R$ R$ R$ 31.121,60

1/3 de férias RS 5.557,92 R$ R$ R$ R$ R$ 5,557,92

Rescisâo RS 18.650,00 R$ R$ R$ R$ R$ 18.650,00

Serviços de Terceiros /
BonoÍÍcios

R$ 4§.004,06
R$ 3.666,45

R$ R$ R$ R$ 48,ü70,50

§erviços de Terçeiriros H$ 60.08ít,00 R$ 39.00ü,00 R$ 1.1oCI CIo R$ R$ R$

^

RS 100.183,00

Material de Consumo R$ R$ 57.000,00 R$ RS R$ Y R$ sffo,oa

AL n$ sü2.9§{i,00 R$ 96.00ü,00 R$ 38.000,00 R$ R$ (----s R$ ,^ 6t6.955,00

asão José do Rio Preto'.8 de Novembro de2021 
rco r#6ffi
{-xry":il

/l #4"
\

r*lúa rEtd ô FeÀei ra Pacheco

'r esidente [ssocr]ção I?enascer

l-/



CRONOGRAMA DÉ DE§EMBOL§O DO$ RECURSOS FINANCEIRO§
ANO 2022

26" AposÍllamênta
NOME DO SERMÇO: Proteção Social Especial para pessoas com deÍicência e suas famÍlias em Centro Dia
Vigência da parceria: A1filnc1& a30109DA22
Vigênciu dú 10 aditiva: 01/07Í2019 a 30/0912021

Vigôncia do l0 aditivo: 01n0ftüz1a 30/09/â0â2
Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ÂBRIL MAIO JUNHO JULHO AGOATO §ETEMBRO PROVISIONAMENTC IOTAL

t ês§oât o
FncÊÍdôs R$ 30.820,00 t(ü s0,820,00 R$ 3ü 820,00 R$ 30.8?0,00 Fl$ i10.620 00 R$ 30,820"00 R$ 30.8?0,00 §c 30.820,00 R$ 30,820,00 R$ 23.000,00 R$ 300,380,00

R€Ejusto Salârlãl RS

130 salário R$ 28.500,00 RS 28.500,00

1/3 dê fê.ias R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

Rescisáo R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
SêNiçs dê
TorcÊiro§ /
Bênêllcio§

R$ 4.100,00 R$ 4,100,00 RS 4"100,00 R$ 4.10ó,00 Fl$ 4.100tJo R$ 4.100,00 R$ 4.'100,00 R$ 4.100,00 A o,*,* R$ 1.640,00 RS 38.540,00

Ssrviçôs dê (ü 5.550,ü0 R$ 5,$$0,00 R$ |:i,550,00 R$ 5.$ti0,o0 Fr$ 5.550,00 RÍi $,§50,00 r1$ 5.55ü,il0 HS 5"5S0,0ç l?$ 5,ã50,00 R$ 49,950,00

Mâteriâlde
Consumo

RS

TOTAL R$ 40.470,00 RS 40.470.00 R$ 40,470,00 R$ 40.470.00 R$ 40.470.00 R$ 40.470,00 R$ 40.470,m R$ 40Ã70,OO RQ 0.470,00 R$ 77.640,00 R$ 441.870,00

Sâo José do Rio Preto, dia 08 de Novembro de 2021

k-"ffi-ôlL;'*ru

ZUd,/__

Ass



CR.ISNOGRAMA DE D§SEMÊÔL§O PO§ REüUR§OS FINANCEIRO§
ANo!012

2ô' Apo§lilamentct
NOME DO SERVIÇü: Proteçâo Social Enpecial para pêssoas i:om deÍicência e ruas famÍlias em Centro Dia

Vigência da parceria: 0 1 l0 I lâ01 & a 3Ü llt!â fiA22
Vigência do 1ü aditfivo: 01/Ü7ffi01S a 30,rü§12021

Vigênriâ drr lo adltfr'uo: 01110120?1 a 30/{10/2022

Origem do recursn: ESTAüUAL

DESPE§AS ]ANTIRO FEVEREIRO MARÇO AtlRit MAIO .,u r!Ho JULHÔ AGÜ5TC1 5ÉT[M BRO pRovtsioNÁMENTo TOTAT

§qrviços de Terc,eiiros R$ 3.250,ü0 R$ 3.250.00 Ê$ 3"150,00 ttig 3.?50,00 R$ 3.ã50,CICI m$ i!.2ss,0ü R$ 3.i150,00 RS 3.2§11,00 R$ 3.25ü,fiü| R$ 29"250,00

híaterial de Conslnro R$ 4"750,üü R$ 4.?S0 CIo R$ 4 750,1)0 F{S 4.750,00 R$ 4.750.00 R$ 4.750,00 R$ 4.i 50,00 R$ 4.75ü,y
\* 

4.?5ü,nn R$ 42.750,00

TOÍAL R$ 8"00ô,ü0 R$ 8.000.00 R$ 8.000,00 R:S 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ Ít.ü00,00 RS 8.000,ü0 R$ tfiao É 8"00ü,fl{i ( R$ 72.000.00

Sáo José do Rio Prreto, 08 de Novembro du 2ü?1
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plAruo nÊ arltcaçÂo os REcuRsÕs FrNANüErRos

aNç-2023
26" Aposülâmenta
NOME OO SERVIÇü: PrôteÇâo §ocial Especial para pessüas com deficêneia e suas ÍamÍlias em Centrü Diâ

Vigência da parcerial 01l01l201A a 301fi912022

VigênsÍâ do 1o aditivol 01107/?019 aAAl09l2021
Vig&ncÍa do âo aditlvo: 011101à021 a 30/09120?2

I]E$PE§A§
RECUR§t)

IVIUNICIPI\1.

I?ECURSO

E§TADUAI,
R[CUR$()S
PROPRí$S

DÔA,ÇÂO DE
PESSÕA§i .JURíDICAS

üC|,r{ÇÃü nH
PES§C],AS FiSICA§

TOTAL

Pessoal 6 §ncarfio§ R$ 300"38fi,00 R$ R$ RS R$ Ês 300"380,00

Reajust* salarittl R$ R$ R$ R$ RS

1ão *nlário R$ 28.50ü,00 RS R$ RS R$ ?8.§CI0,00

1i3 de fériaç Ê$ 9.S0ü,0s Ê$ R$ R R$ 0.300,00

Resctsát: RS 15.ü0fi,00 R$ R$ n$ R$ 1§,CI00,0CI

Serviçou dp Teroçiros /
HensfÍçioa

R$ 38,S4(},ofl HS R$ R$ R$ 38.54§,00

§erviços de Terceriros R$ 49.gsfi,ü0 RS 29.ã5rr:,i10 Éq R$ R$ A- R$ 79.200,00

l1

Ívlaterial dê C0nsilmo R$ RS 42.75r),00 RS R$ "r/ xü {r,**
TOTAL R$ 441.87CI,00 R$ 7?.00úi,00 R$ R$ R$ R$ d{3.&í0,00(W

\*pEreel'{o ÊEreira Pacheco \
rresidenielAsyiaçáo Renascer\

. ....i,-."-

São José do Rio Prêt$, 08 de Novembro de 202 1 . ffiI trtu{ô'b I


