
CERTTDÃO DO 27' ApOSTTLAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N' 16/2017.

O Município dc Siio José do Rio Preto, CNPJMF 46.588,950/0001-80, po. intermédio da

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

doravante denonrinada SECIUiT^tilA. rcpresentada neste ato por sua titular, Helena Cristina

Rozales da Silva N,lalangoni. portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e

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

janeiro de 202l, autorizada pelo Prefeito do Mrüicípio nos termos do DÇcreto n" 17.703 de 03 de

feverciro de 2017, con, btrse u! I-ei Federal n.'13.019/14 e alterações e em razão dâ competência

atribuídâ pclo l)ecrcto Municipai f l7 -'10812017, tendo em vista a inexistência de alteração do

objeto e do valor global do Tcrmo de Colaboração, aÉs anuência da Gestora, RESOLVE aposÍilar

o Plano de Trabaliro auexo do l'erno de Colaboração n" 1612017, celebrado em 27 de dezembro de

2017, com a Orgal)i/açào da Sociedade Civil - OSC denominada Associação Renascer, em

atendinerto âo Ollcio rl'32/2022 ondc solicita Blterações no plano de trabalho e no crolograma

de desembolso muuicipal, nos mcses de maio a setembro de 2022, tendo em vista o pagamento do

rcajuste salarial rctroiltivo, âdcquando o cronograma à planilha de solicitaçâo de recursos,

conforme seguc:

Plano de Trrb}rlho

- 6.1 - Quadro dc pcsso:rl: atualização do salário base dos proÍissionais após reajuste salarial;

- 6.3 - Materirl dc consunro - Mrterial socioêducâtivo foram inseridos os seguintes itens:

. Artes/Artesanato: tinla acrÍlica, massa acrilica, rolo, pincel, base para sabonete aÍtesanal,

1169r Iarl srboncte. cssêrtcias:

. Cr,rlinár'ia: aLractrxi, lcitc scnl lâctose, crene de leite sem lactose, batata doce, beterraba,

abobrilrha, nandioca. cheiro verde, salsiúa, hoíelã, couve-flor, brócolis, pão de leite,

manteiga, geleia, lcite elr pó, pipoca, ervilha, azeite, viragre, goiabada, feijão, bacon,

salsinhir. n1el, grão de bico, lentilha, abacate, Íariúa de coco, fariúa de amêndoa, açúcar

demerara. cacau (50. 70 c 100%), gergelim, gotas de chocolate, amendoim, castarlha de

cajrL liga neutrâ para sorvcte, base para sorvete, sabores;

. Atividadc motora e/ou Esporlivas: faixas elásticas.

Cronogrrm{ Municipal

Mqio

- Remanejamcrlto clc li§i 12.0(ti).54 rlo provisionamento de pessoal e encargos, sendo R$ 9 047,1 8

pala a natureza de despesa cle reajtrste salarial e R$ 2.962,36 para a natureza de despesa de pessoal

e encargos;

PREFEIÍURA IIIIJNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
sÁo Jo§É Do Rro PREÍo

SECRETARIA MUNICIPAI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAT
Rúaioiorrixe,:n,260 SantaCÍuz CEP 15014 180 , São losé do fiio PÍeto - SP

ÊleÍo.ê (ii/) 1211 6510 - sernas@riopreto.sp.gov.br www.riopÍeto.sp.Bov.br
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Oeclarada dê Utilidade Públicê lMunicipalLeiS455 de 11/02/94

De.iaradà dÊ unlinâdê Pú6ii.a EstâdualL€in!. ii.3!s dÊ 04/07103

Recônhecida urilidade Pública FedêrâlDecreto P0blicado ro Dou l7l10/97
Ceúnc.do cê Énlldedede Fins Fllantrópi..- Res.luçéo n'-242 d.06!12104

CNPJ:71 744 0020001-66

PTANO DE TRABALHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia

Unldadê l- Av.Améli6 CuryG6bÍie1,4701 Jardih So.aia SãÕ José dô Rlo Pretô/SP
lJuidade ll - Rla Sebastiâna Candio Pe,ena,30 Jârdim irarácanã - São José do Rio P.êto/SP

Fonê: (1 7) 321 3.9595. ww.associacáorenascer.oÍs.br



DêdaÉda de Utilidadê PÚblica Municipal Lei 5455 de 11/02194

Oeciarada de úniidàrie Públrcá EstaduaiLêi nr.11.399 de 04/07103

Reconhecida l.llilldadê Pública FêdêralDecrêto Publicado no DOU 17í 0/97

Cerljicãda dê Eôlidadê de Fins Fllãnlrópi@ - Rêsnlução nô.252 de C6/l ?C0
CNPJ: 71 .744.007/0001 66

DADOS CADASTRAIS

oRGANIZAçÃO PROPONENTE: Associação Renascer

Cl\tPl, ?l-?44.00?/0001{6

ENDEREÇO: Unidadel - Av. Amélia cury Gabriel, 4701 - lardim soraia - São José do Rio Preto

- cEP 15075-220

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

Maracanã - São José do Rio Píeto 1sP - cEP - 75092-220

CIDADE: são José do Rio Preto I U.F.: SP I CEP:citado acima
_-_-
TELEFONE: 17 3213.9595

E-lMAlL: projetos@associacaorenascer.org.br

REPRESENIANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco
Função: Presidente
CPF:428.673.558'34

RG:7.546.299-0 ssP/sP

Telefone para contato: 17 3213.9595
CELt 17 99775.7644
Email:administrador@associacaorenascer.orq.br; aparecidopacheco@smail.com

rÉcNtco REsPoNsÁvEL PELo sERVtÇo:

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

Número do Registro ProÍissional:CRESS 40.i55
Telefone para contato: 17 3213,9595

CELI 17 991752-790

Email: renascersservicosocial@gmail.com

N9 DE INSCRIÇÃO NO CMAS: 06

Tipo de lnscrição Entidade (x) Serviço ( )

Viãên.ia: 04 dc Mêic dc 2021 a 0? dc N4aic de 2022.

Unidáde I Av. Amélia cury câbÍiel, 4701 - Jardim SoÍaia - São Jo* do Rio Preto/SP
Unidâdê ll- Ruâ Sêbastiânâ Cândio Pereirâ. 30 - JaÍdim MaÍacanà São José do Rio PÍelo/SP

Fonê: (17) 3213 9595 -wwwassociacaoren.scer.org.br



DeclaÍada de Ulilidade Públicê Í\4unlcipalLei5455 de 11/0294
Oe.laÍada de Urrlrdadê Púbhca EsÉduarLern'. 1i.agS de ú4lO7i0l

Reconhecida Ulilidade Pública FedeíalDecreto Publicado no DOU 17í0197

CNPJr 71.744.007/0001-66

Ns de registro no

Vigênciar 10/03/2021 a 10/03/2023

TIPO DE SERVIçO:Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia

ALVO: lovens e adultos com deflciência e múltiplas deÍiciêncies- seus cuidadores e

com vivência de violaçâo dê direitos que comprometam sua autonomia, residêntes no

de Sâo losé do Rio Preto priorizando os beneficiários do Bênefício de PÍestação Continuada

incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais {CadÚnico).

06

____l

PÚBLICO

familiares

municipio
(BPC) e os

1- JUSTITICATIVA

Considerando â conjuntura fãmjliar atual de um deficiente que possui distintas constituições,
aÍanjos e dinámicas, inclusive fenômenos sociais conteraporâneos como a progressiva redução do
númêro de filhos por família, o envelhecimento populacional, o ingresso das mulheres no mundo do
trabslho, dentre outros, todos êstes fatores repercutiram sobre a capacidadê de ofertâ de cuidados
pelas famílias, que afetam tanto a pessoa cuidada, como o cuidador (muitas vezes um membro dâ

E diânte de todo este quadro foi implantado êm 2010 o Serviço de proteção Social Especial para
Pessoas com Deflciência e suas Familias em Centro Dia na Associação Renascer, que visa a âtender
jovens e ádultos, com deficiência em situâçâo de dependência, que necessitâm de âpoio na realizaçâo
de várias âtividades básicas da vida diária, várias vezes durante o dia, inclusive prestado por outra
pêssoa cuidadora, para manter suâ autonomia pessoal.

Considerando que algumas situaçôes vivênciadas pelas pêssoas com deficiência e suas famílias
aumêntam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa com deficiência quanto dos
cuidadores femiliares, o Serviço de Centro Dia surgiu para ofertar atendimento em situaçôes de

depêndência associadas a:

Convivência com a situação de pobreza;
Unidãde I - Av Améiia CuÍy GabÍiel, 4701 - Jardiír Sorâia - São José do Rio Preto/SP

Unidáde Il- Rua Sebastiânâ Cándio PereiÍa,30 -Járdim túarác.nã - São.iosé dô Rio P.eto/SP
Foie: (17) 3213.9595'wtB.associacaorenâscer ors.br

Proteção Social: Proteção Social Especialde Média Complêxidadê

oâri^A^ tlà rràit.Zã Ai. 
^+iui.l:Àô. 

Dráv:.yr<

lníciot o7/1o/2o27 Í minot 30/0912022

Dias e Horários de Execuçâo do Serviço: Unidade I - Segunda à sexta - das 8h às 17h
Unidâde ll - Segunda à sexta - conÍorme programação
'Iê.rit^.in Àhr:n,ónriã têrrir^r'âl ,l^ m"n'.ini^.1Â ql^ lô<ê à^ Pi^ Drôr^

CRAS de Referência: Vila Toninho
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Declarada de Ulilidade Públicô Muniôipal Lei 5455 de 11/02/s4

OeclaÍáda .ie Ulilidade Pública EstadualLei no 11.39S de 04/07/03

Re@nhecida Ulilidade Pública FedeÍal Dêcielo Publicado.o OOU 17 nUsT
CêôÍcêdo dê Eitidãde de Fins Filânttópioo - Rêsolução n'.252 dê 0€l12lcg

CNPJ: 71.744.007/0001{6

Desassistência da pessoa com deficiência pelos sêrviços essenciais;

Não participação da pessoa com deÍiciência em atividades e serviços no t€rritório;
lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidêdores/familiares;

Situâçõês de abandono, negligência e/ou maus tratos, violênciâ física e ou Psicológica;
Ausência de cuidadores familiares ou a precariedade dos cuidadol familiâres em virtude do

envelhecimênto, doença ou ausêncla cios pais ou responsá!eisl

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

Alto custo da oferta familiar de cuidados;

lmpedimento de âcesso à inclusão produtiva dos cuidadores familiares em virtude da necessidade de

ofertãr cuidados na famÍlia.
Dêstê foíma, o Sei,-iço de CEI'ITRC-DIA foi implôntâdo nã Assoôiêção Renâscer cor,1o ume

unidadê espêcializada de proteção social, de atendimento durante o dia, que presta um conjunto

variado dê atividades:

de convivência grupal, social e comunitáíia,
cuidados pessoais;

lortalecimento de vinculos e ampliação das relaçôes sociais;

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

Íodas êstas ati\ridades sâo realizadas dê íoíma indrvid,rê1, eln glupo e eoinultitária p.estadas

pelâ equipe técnicâ ê monitores para o deficiente, cuidâdores, familiares ê comunidade.

O Centro-dia oferecê umâ atenção integral à pessoa com deÍlciência em situâção de

dêpendência durante o dia ê, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares
na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na familia. Neste contexto,
contribuêmpara o fortalecrmento de vinculos e do papei protetrvo da lamiira; para o favorectmento da

autonomia dos cuidadores familiares na conciliâção dos papeis sociais de cuidados, desenvolvimento de

projetos pessoais, estudos, trabalho e convivência com os demais integrantes da família; além de
prestar orientâção sobrê â importância dos autocuidados dos cuidadores.

O Centro-dia se conÍigura, portânto, em uma alternativa coletiva de cuidados Dessoãis formais e
púbiica, complementar aos cuidados ofertados pelas Íamílias.

Além do trãbalho interno, os usuários são encaminhãdos conlormê a nêcessidade para outros
serviços na.ede pública, seja pâre o atendimento em sâúde básica, êspecializâda, medicamentos,
escola, bêneficios âssistenciais e demais demândas que possam apÍesentâr.

Unidáde I - Av. Améliá Cury Gâbriel,4701 -.Jârdim Soraia - São.JÕsé do Rio Preio/sP
Unidade lt Rua Sebastianâ Cândio Pereira 30 - Jardim Maracôôã - São Jo6é do Riô prêlorsP

Fonê: (17) 3213 95e5.ww assocLacaoÍenasoeÍ.org br

tr



2 - META

Atender até 82 pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deíciências.

Obletivo Gerai:

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

com deficiência, com vistas â promover a autonomiâ, a inclusão social e a melhoria da qualidade de

vida, reduzindo a sobrecãrga dâ família/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com â prevenção da

institucionalizaçâo e segregação.

Obietlvos específicos:

Promover a âutonomia e a mêlhoria da quâlidâdê de vida das pessoas com deficiôncia, seus cuidadores

e suas familias;
- Desenvolver açô es especializadas para a superação das situôções violôdoras de direitos que

contribuêm para a intênsificação dâ dependência;

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

Íâmiliar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transÍerência de renda e outros serviços sôcro

assistenciais, das demais politicas públicas setoriais ê do Sisternã de Garantia de Dirêitos;
- Promover apoio às farnílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho ê utilizando

meios de comunicar e ctridar que visem à autonomia dos envolvidos ê não somente cuidados de

manutençãoj

Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vinculos provenientes da relação de prestação /
demanda de cqidâdos permanentes/prolongados;

Trabalho Social Essencial

Acolhida; escuta; informaçâg comunicação ê defesa de diÍeitos; articulação com os serviços de políticas
públicas setoíiaisj articulação da rede de seruiços sócio asshtenciais; êrtic{rlação interinstitucional com o
Sistema de Garantia de Direitos; atividades de convivio e de organização da vida cotidiana; orientação e

encaftinhamento para a rede de serviços locaisj referência e contra referên€iâj construção de plano

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

socioêconômico; cuidâdos pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupale social; acesso à

documenteção pessoal; apoio à família nâ sua Íuhção protetiva; mobilização de família êxtensa ou
ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes soc;ais de apolo; mobilizaçâo parâ o
exercício da cidadania; elaboraÇão de relatórios ê/ou prontuários.
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Dêclar.da dê Utilidade Pública lMunicipãlLei5455 de 11l02l94
oeclaraoa de uriiidade Públi6 EsEduaiLêrnr, ri 399 de 04/07/ú3

Reconhecida Utilidâdê Públicâ FedêÍàlOêcreto Publicado na OOt) 1Tl1O19T

CNPJ: 71.744.007/0001'66

Unidade l- Av Amêliâ cuÍycab el,4701 -Jardim So6iô - São José dô Rio preto/sp
Unidade ll- Rua Sebastiana Cândio PeÍêirâ, 30 - Jardim MaÍacânã - São José do Rio P.êto/SP

Fone: (17) 3213.9595 -u^w associacaorenascêr ors.br
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Oecláhda de Ulilidade Públic. Municipállei 5,155 de 1l102/94

Dêcia.ada de Unlidade Pública Esta{iualLei no, ii.399 de Ü4/0703
Reonhecida lftlidadê Públicâ FedêrâlDecreto Publicado no DolJ 17í 0/97

Cedficàdo Je Ertidâdê de Frrs Fi'ànlÍôprco - 9.solut_ão n".252 d. 0€l'?CC
CNPJI 71.744.007/0001-56

3 - Forma de execução das atividâdes ou dos proietos e de cumprimento das metas a eles

atreladas)

Unidade l- Av. Amélia CLrry Gâbdel, 4701 - JsÍdim Soraia- Sãô José do Rio P,eio/SP
unidâdê ll- Rua Sêbaíiana Cândio PerêiÍâ.30- Jardim Llara.anã - São José do Rio PÍeto/Sp

Fone: O 7) 321 3.9595 - Úw.associ.cáÔrênâscer.org.br

Espê.if icação/dEs.rição

E

9

.:

E

Planeiamenlo e orsanrzação dâs aravidades. 2 0t/10/1021 30/o9/2022

Conítução ê ãvaliação do Plâno lÍdividuâlizãdode

.tendimento- Plaem conjunto côm a equipê a7/la/2021 30/a9/2022

Construçâo da Brede de atividades 2 a1/aa/1a2a 3A/O912022

Reunrões para discussâo de casôs 50 a7/1A/2021 3AlA9/2022

Prontuários: Elaboraçãoealihentaçâo 07/7o/2O21 30/O9/2022

Reu.ião para avaliação do serviÇô quânto a suà

quâlidade ealcence dos obietivos píop6ios.
t2 a7/fi/2021, 3O/A912022

E

E

É

Reâlizar acolhimento, ãtendimento, encâminhámento

e âcompa.hamênto dos usuários, de màneira

@ordenâda.om a rede socioâssislênclâl públi.a e

privada noâmbito dâ instituição.

a!1rc12a11 3A/O9/?022

Àeàiiua' à.niiri'iú'io, aierLLJiIrÉniu, enla'11i"iiài lu,io
e ãcompânhâô ento dos usuáros, de manei6
coordenada con à rede socloássistenclál pública e
pnvâdâ noámbito remoto. (contâto

leieÍônko/ãplicãtivo de mensagem)

oL/70/2027 30/O9/2022

Areídimentô psicôló8ico ê deterâpia o.upácional no alla/2a2! 30/A912012

a!/lal2a21 3AjO9l2022

4a aLlTa/2027 3A/o9/2A22

a!|fi/2027 30/o9/2A22
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Declarada dê Ulllidádê Públi.â Municipa Lel5455 de 11/02/94

Declarâoa dê urúdade PuDiioa Éíaouar Lernr. 1r.r9e de u4/07/Ú3

Reconhecida Utilidade Pública Fedêral Decreio Publicádo no DOU 17l10/97

CNP.I: 71 744 007/0001-66

Unidadê I - A! Amélia clry Gabiel, 4701 - Jadim soEia - São José do Rio Prêio/SP
tlnidãdê ll - Ruã Sêbãstiána Càndio Perena 30 - Jardim Maracaná São José do Rlo Prêlo/SP

Fonê: i1 7) 321 3.9595 . vvw.associâcao.enascer.oíg.br

Dânç! {reallzâda em râlâ de oíicinâ e ná piscinâ
48 01/10l)A21 30/O9/2A22

oficinas de atividades motoras ê/ou esponivas
(dentre as atividadês ofenadas êstão a hidroterãpia, 4a 0t/70/2a27 30/O9/2022

olêrtã de ârõês dê ãpoio nã reàlizêção dêatividades

essenciâc dã vidâ diária (cuidados básico,
30/O9/2022

Oíerta de âçõerde âpôio pâre autónomiâ e

pânicipação (cuidâdos inírumentãis)
itlliú,i02i 3t)iú9j2022

colônla de féias com âi vidades diíerenciadas 2 a!/!a/2027 3A/O912022

crupos rêmoto.om ás famílias a1/rc/2A2r la/a912022

,g

Ê

Reunióe5 renota com asfamíliâs 07/70l2O2! 30/Os/2A22

Ê

t

01/70/2027 30/O9/2A22

Atendimento técni@ a ÍámÍliá remoto (contâto

têlefônico/âplicativo de mensagem) Diário a!ra/2a1t 3A/O9/2022

,E
Álendimenlotécni.o â fâmíiâ presêncial

E

Atividades nos terínórios do munlcÍpio, visando

d esenvo lvêr â ções que propiciem a participâçâo dãs
pesoas côm deficlência na vida comunitáriá e dô
têrntóno,.omo: vr5ita5 a cluôes, rêàÍos, rnte.âçáo

.om as escolâs, visitas aosCRAS, caminhâdás e

participação em atividades anÍ'ti.as, culrurais e
12 0r70/2027 3A/O9/2022

Articulação com à rede socioàssistenci:l e demâis

ar/70/2a27 3A/O9/2022



DeclaÍada de Ulilidadê Pública ÀIunicipal Lei5455 de 11/02/s4
oeciaraÍia de Uriliriâde Públi.a EsiádlaiLeinó. ii.3!9 de 04/07i03

Reconhecida utilidade Pública Federal Dec.elo Publicado no DOU 17l10/97
Cert',caüú'j. tnrdâlr ôê Firs tilá r'strco. Resolu\ar i' :5: de oarl2 00

CNPJ: 71 744.007/0001-66

Dimensão Íeórico/Metodológico do tÍabalho sociâl

O Centro Diâ funciona de segunda à sextã'feira, dâs 8h00 às 17h00, com horário de aimoço 11h

às 12h, e após, horário dê descanso dos usuários das 12h às 13h30, âtêndendo os usuários em meio
período ou integral, conforme a nece5sidade indavidual de cadâ, a definição do horário do atendimento
será pactuada com a família/.üidador no mc,,-íênto de.onsirüção do Piãno de Aiêndinênto lndiíidüal
ou Familiar {PlA/PAÉ),

A foíma de âcesso ao Serviço pâra a solicitâção dá vagâ pâra inclusão no seíviço será:

Demanda espontâneã de membros da famÍlia e/ou da comunidade;

Busca aiiva;

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

setoriais;

PoÍ encaminhamento dos dêmais órgãos do Sistema de Gârantia de Direitos.

A tnciusão llo 5êrviçó de proteçâo Sociai Especiàl pdra Pessoás coÍrl Deí]ciên.ias e suas Faniíiias

em centro - Dia, de dará a partir da evaliaçâo técnica e discussâo em um colegiado formado por

técnicos do CREAS e técnicos dâs Entidades que executam o Serviço, para atendimento ou não da

solicitãção de vaga.

lnicialmente os usuários do Centro Dia serão acolhidos âtravés da escuta ativa e qualificadadas

suas demãndas, tendo em vistâ a elaboração conjunta do Plano de Atendimento lndividual ou Familiar

{PIA/PAF). As atividades cotidianes sêrâo rêalizadas por uma equipe multiproÍlssional e multidisciplinar,

com a aplicação de mêtodologias difer€ntes de escuta e expressão das relações. As ações previstas

serão realizadas não apenas no espaço fisico da Entidâde, mas envolvendo o domicílio, o bairro, a

comunidadê, clubes, cinema, praças, entre outros espaços, objetivândo gârantar a:

Convivência fâmilier, grupal e comunitária, fortalecimento dê vínculos ê cuidados pessoais,

Ampliação das relações so€iais para evitar o isolemento social;
ldentiÍicação de tecnologias assistivâs paía melhora da autonomia do atendido e convivênciâ no Centro-
dia, no domi€ílio e na comunidade;
lôclusão em outros serviços no território leducação, consultas, reabilitação, odontologia atividades
cr.ritürais, de esporte e iàzÉi), acess,i à lre efícios íãPC, Soisa íaiÍíiia) e i.r,enefi.ios eve,1iüàis;
Orientação e àpoio aos cuidadores fâmiliâresi
Produçâo de conhecimentos de refêrência para o 5UAS.

Ná elaboração do PIA/PAF serão consideradas as demandas âpresentadas pelos usuários e suas
famílies; as situações de depêndência vülnerabilidãde e risco oor violeçâo dê dirêiios apresentadasi âs
caracteristicas dos usuários como: idade, sexo, côtegoria de dêficiêncie, es questões de saúde associadas
e as necessidades de apoio de terceiros para atividades essenciais básicas; as habilidades, o perfil do

cuidador familiar, como: idade, habilidades, capa€idades e restrições para prêstar cuidados e ser

cuidado; o pêrÍl dos serviços frequentados no território pelo usuário e suã família e o conhecimento do
território e suas potencialidades para contribuição na oferta de sêrviço em Centro Dia de Rêferência.

Unidade I - Av Amélie Cury Gâbdel.4701 -Járdir,r Soraia - São José do Rio Prelo/sP
Unidade ll- Rua Sebastiana Cãndio Pereira, 30 - Jardim lvaE@nã-SãoJosé do Rio Preto/SP

Foner (17)3213.9595-ww.sssociecâorênâscer.oís.br
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Os Serviços ofertarâo cuidados as pessoes com deflciência tendo em vista duas dimensões: cuidados

básicoi essenciais pa.a a vida diária e instrumentals de autonomia e pârticipação-

Unidade I - Av. Améliâ Cury G3úiê1, ,1701 Jardim Sorâia São José do Rjo PÍeto/SP
Unidadê ll -Rua Sebã§iana Cãndio PêÍei.a.30 - Jâ.dim lúarâcnã -SáoJo6ê do Rio P.êIÕ/SP

Fone: (17) 3213 95e5 - w.as§ociacaorenascêÍ.oÍg.br

Os cuidados básicos ofêrtados aos usuários inseÍidos no Centro_Dia compreendem:
y' Acompanhamento e assessorarrento em todas as atividades do serviço;

'/ Apôio flà ãdministíação de mêdicamenios rndicàdüs [.oi ura oràl ê dê uso ê)iterno, prescritos poi
profissionais;

" Apoio a ingestão assistida dê âlimentos;
/ Apoio na reâlizaçâo de higiêne e cuidados pessoais;

" Realização de ações prevêntivâs de acidentes;
r' Reâlização de atividades recreativas e estímulo de independência nâs âtividades de vida diária
(AVD5) de acordo com as possibilidedes;
,' colaboraçâo nâs práticas indicadas por profissionais {médicos, Íonoaudiólogo, fisioterapia,

terapet tas ocupacionais, dentre outros);
r' Difusão de ações de promoção de saúde e inclusão social;
y' Acompanhamento nos deslocamentos ê locomoção do seu cotidiâno do Centro-Dia ê nas

etividades externas do Serviço;
r/ orientâçâo e apoio aos cuidadores familiarês.

Os auidados iístÍumentaisde autonomia, convivência e participação social ofertados aos usuários

inseridos no Centro-Dia compreende:
r' Promoção de convivio e de organizâçâo da vida cotidianã;

r' Acesso à informação, comuhicação e dêfesa de direitos;
r' orientação e encaminhamento para outros serviços da tede no território;
r' orientação sócio fâmiliar;
/ Apoio e orientação à famílie na sua Íunção protetiva;

'/ Apoio e orientaÇão aos cuidadores e familiares para a autonomia no cotidiano do domicílio e na

comunidadê;
r' Apoio na identificação de tecnologias assistivas para mêlho.â da autonomiá no seÍviço, no

domicilio e na comunidade;

" Estímulo de independência para atividadês de vida prática, que envolvem contato social,
circulâção em embientes êxternos, entre outros;
r' Mobilizâção de familia extensa ou âmpliada;
r' Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;

'/ Mobilização para o êxercício da cidadania e participação associativaj
r' Acesso a documentos pessoais;
r' Orientação sobre âcêsso â BenefÍcios Eventuâis, ao BPC, ao Cadastro Único de Programãs

/ Apoio e orientação nas situaçôes dê nêgligência, abendono, môus-tratos;
/ Apoio ao associativismo e participação social.

o serviço terá como atividade principal a realização de grupo! de convivência que devêrão ser

dinâmicos, buscando estimular a construção da autonomia no qrupo, no Serviço, no domicilio, na

comunidade e na sociêdâdê em geral. O conceito de autonomia âdotado é o mesmo estabelecido no

cãderno de Orientaçõe5 Técnicas para o centro-Dia - MDS), qual seja:[...]condição de domínio no
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ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a dignidãde da pessoe com deflciência,

têndo como umâ das exprêssões maiores de suc€sso do Serviço a autonomia de convivência da dupla
pessoa cuidâdâ e cuidador Íamiliar. Compreende-se como cuidador familiar tanto a pessoa da familia
que cuida como a contratadâ pela família pâra esta finalidadê.

Além disso o Centro Diâ realizará uma atuação em articulação com a rede, envolvendo: os
seiviçgs sócio essistênciêis dê Protêçãc Social Básica ê Proteção Sociãl Esp€cial de i"'lédiã e Altà
Complexidadê; os Serviços de Politicas Públicâs Setoriais, em especial da Saúde; o Conselho de Direito
da Pessoa com Deficiênciâ; 05 SeNiços, Programas e Projetos governamentais, não governamentais e

comunitários.
Periodicamente o Centro Dia realizârá uma avaliaçâo dos resultados alcançados pelo Serviço

através dâ deflnição de instrumentos que permitam a identificação do alcanae dos objetivos do Serviço
com os usuários, a partir de indicadores que serão estabelecidos no etendimento iniciâ|, esses

indicadores constituirão a "linha de base do atendimento" que sêrá construída a partir das informaçôes
do Plano de Atêndimento lndividualou Familiar. A avaliação dos resultados poderá obsêíver aspectos,
tais como:
r' O aumento da autonomia do usuário para superação das barreiras;
r' A empliação do acesso à informação;

'/ A dirninuição do isolamênto social;
/ O apoio à convivência fâmiliar e comunitáriâ com qualidade;

'/ A diminuiçâo dâs situações de negligência, maus tratos, abandonoj
/ O âcesso a outros serviços no território;
,/ A prevehção d6 instiiucionãliiaçãoj
r' O apoio aos cuidãdores familiares; diminuição do stress; aumento do áutocuidado e da autonomia;
v/ A diminuiçâo dos custos da família com os cuidados;
r' O apoio à inclusão produtiva da famÍliâ;
r' O fortâlêcimento do papel protetivo da famíliâ.

Os indivíduos atendidos serão divididos em grupos de modo que o trabalho se torne mais
efetivo. O critério da divisão será respeitar características dê cada um, de modo a proporcionaí melhor
funcionâmento individual e grupal. Haverá momentos de interação entre os grupos, ássim como destes
com ã comunidâdê

Dentre o serviço oferêcido está também a Colônia de Férias, que acontece semestrâlmente, em
janêiío e julho de câdâ âno, dâs 8hO0 às 17hC0, duiantê i5 dias. Cêda usuáiio participâ dehtro dê seu
horáÍao usual de atendimento (os que vêem em meio período, continuam em meio peÍíodo e que os são
integral, também).

Em cada colônia sâo programadas atividades diferenciadas, como passeios a clubes, diâ do
modelo, pâsseio a Llma escola de dançà, etc, envolvendo sempre parceriâs com instituições e
profissionais dê fora e desênvolvendo ações quê se diferenciem do conteúdo diário dado nas oficinâs e
atividades de cuidados básicos ê instrumentâis.

O serviço de transporte de usuário será oÍertado para até 18 pessoas, segundo criterio
sócio assistenciâ1, que leva em consideraçãoi o grau de dependência do deficiente (mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

Unidade l- Àv.Amélia CuryGâbdel,4701 .lârdim SoÍaia - SãoJosé do Rio P.eto/SP
Unidade il- Rua Sêbastiana Cândio PereÍâ, 30 - Jardim Marácanã - Sáo José do Rio prero/Sp

Fone: (1 7) 321 3.9595 - tw.associaoaorênâscer.ors.br

à-



realizêdo com pontos definidos
embarque/desembaíque, levando em consideração o trânsito e acesso, de forma a

percurso, e logo, o têmpo despendido para o mesmo. Em casos de área rural o
embarque/desembarque é sempre deÍinido na rua/estrada asfaltada mais próxima.

4 - TNDTCADORES / PARÂMETROS

OedâÉdá dê Utilidade Pública MunicipalLai5455 de 11/02194
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O serviço de transporte é para o
reduzir o
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Unidâde I Av. Amélla CuÍy Gabriel, 4701 , Jârdim Soraia Sâo José do Rio Prero/Sp
undade ll-Rua SebastEM Cànóo PêÍêra,30 - Jârúm Mârâcanâ SãoJosé do RÉ Preto/SF

Fonê: (17)3213.9595-vvw.a!sociâcaorena6cer.ors.br



CNPJ: 71 744 007/0001_66

Contribuir
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5. RECURSOS LOGíSTICOS

Es,oco fBíco necessáfio oord d Execucão do Seívico

O Serviço de Centro-Dia será executâdo pela Organizaçâo da Sociedade Civil (OSC) - Associação

quando programado para visitas e atividades externâs - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - lardim

Meracanã, embas unidades em Sâo losé do Rio Preto.

O espaço fisico €ontém espaço institucional destinado a ãtividades âdministrativas, dê plãnejamento e

reu,'rucr uE Ér.1urpE.

Unidadê l-Av. Amélia cury cábnel 4701 Jardim Sota€- são José do Rio PÍeto/sP
unidade ll- Rua Sebâstiánô Cândio Perena.30 Jârdim Mâr.eíã-São José do Rio Prêto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - wwwassociácaorenascer.org br



Quantidâde Descrição

01 Sela EquipeTécnica 5,2m x4m

04 Salas de atividades em Grupo 6m x 6m

01 Sa,a culinária 6m x 6m

01 Eanheiro mâsculino 6m x 2,6m

01 Corredor

Oêclarada de ltilidadê Públicá lúunicipálLei5455 de 11/0294
DecÉíáoà dê uÍrrdàde Púolica Éstâ.iuárLer nr. rr.r9s de O4/o7l03

Reconhe.ida Utilidadê Pública FederalDecÍeto Publicado no DOU 17Í0197

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Unidadc l - Av. Améli. C ury Gab el, 4701 - Jardim sore iá - são José do Rio PÍeio/SP
Unidâde ll-Rua Sebôsilana Cândio Perêira. 30 - .lardim lúâr..ánã,Sãó José do Rio Prelo/SP

Êôner (17) 3213.9595 - M.âêsociacáor€ôa$éÍ ôÍg.br

q

Quântidadê Descrição

01 Sala Esperã/Recepção

01 Sala tel€fonista / Atendimefto ao publico

01 Salâ Arquivo (pôra prontuários e documentos dos usuários)

BãnheÍÍo para público 1,35m x 2,Am

01 Rêfeitório 9,85m x 6,15m

01 Cozinha 6m x 5m

01 Árêa de serviço para limpeza prâtos/utensílios4m x 5m

01 Áre-â de d.sp,nsa (guaída de rn-anlinrenton a-ssm x e.- 
-01 Cámara fria 6,05m x 3,6m

01 Pátio de descanso

01 Lavanderiã-9,3mx2m
01 Sala de informática

RECURSOS MATÊRlAlS: TQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Quântidade Descíição

01 Sala Equipe Íécnica 5,2m x 4m: 02 armário de âço fechado de 02 portês, 01 mesa
indÍvidual,01 mesâ de reunião, 02 computadores.

01 Sala de atividades êm Grupoi 02 mesas de madeiras,02 bancos,01 mêsa monitor,0l
cadeira monitor,0l estante de aço aberta com 03 prateleiras, Ol ventilador

01 Saia de atividades em Grupo:02 mesãs sextagonal, 01 armário de aço fechado de 02
portas,02 estantes de aço âb€rta com 03 prateleiras cada, 01 mesa monitor, 0l cadeira,
03 ventiladores, 14 cadeiras

01 Sala de atividâdes em Grupo:02 mesas rêtangulares, 03 armários de aço fechado com
02 poítas, 01 mÊsa té.ni.o, ôi càdeha, 01vÉlitiiador, 02 estailies de aço âbêria Eom 06
prateleiras, 03 bandinhas

01 Sala de atividades em Grupo: 02 mesas retangulares, 03 armário de aço fe€hado 03
portas,01êstante de aço aberto com 06 prateleirâs,01 mesa professor,0l cadeira,02
ventiladores, 18 cadêiras

01 salâ culinária 5m x 6m:02 freezer horizonta!02 po!-tas, ol fogão de 08 bocas,01 l!1esa
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pequena, 01 gelâdeira,01 balcão de MDF 09 portas,08 gavetas peq!renâs, 02 gavêtas

Banheiro feminino 6m x 2.6m

Areâs comuns

6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS iprevisão de receitas e de despesas a seíem
realizadas na execução das ações objeto desta parceria),

Receltas:

Municipal Valor global

Rs676.300,00 Rs977.300,00

Rs1.146.843,00

R5s78.19o,oo

Rs216.ooo,o0

R596.OO0,OO

Rs 1.400.843,00

R5 674.190,00

Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 Jadim §o.aia São José do Rio Preto/SP
Uni&de ll- Ruá sebastiana Câodio Peren6,30 Jáídim MôÍacanã São José do Rio Prêto/SP

Fone:07) 3213.9595 - sw associacaôrenaseÍ o.g br

Bânheiro mâsculino 6m x 2,6m

Sala paíâ atendimento individuâl

Corredor: com 04 armártos roupeiro - 16 portas

Quantidade Descrição

01 5alâ Espêra/Recepçãor 01 sofá de 03 lugares e 01 sofá de 02 lugares

01 Sala telefonista / Atendimento ao público:01 bâlcão de mdf, 02 computadores,0l
PABX, o1 impressora multifúncional, 01 armáÍio de 02 portas fechado, 01 ãrquivo

01 Sale Arquivo {para prontuários e do€umentos dos usuários): 11 estantes com 06
prateleiras abertas câdâ

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

01 Refeitório 9,85m x 6,15m: 15 mesas com 04 câdeiras fixas, 01 bebedouro, 01 balcão de

servir alimentos quêntes com 08 recipientes, 01 balcâo de servir alimentos frios com 04

IerLp1g!!qs49l!!!l!!9l!s
01 Cozinha 6m x 5m: 01 fogão industriâl 08 bocas,01 coifa,01 forno a gás com 01

prateleira, 01 forno a gás com 02 prateleiras, 01 balcão de mdÍ com 10 portas e 08
gavêtas, 01 ralador de queijo, 01 moedor de carne

01 Área de serviço para limpeza pratos/utensílios4m x 5m: O1 mesa de granito, 01 bancada

de granito com 08 portas de correr em bãixo

01 Área de despênsa (guarda de mantimentos) 4,55m x 6m: ol freezeí horizontal 02 portas,

01 armário de 02 portas fechado, pratêlêiras fixas de concreto abertas _
01 Pátio de dêscanso:80 colchonêtês

01 [avanderiâ -9,3m x 2m:01 máquina de lavâr roupâ,01tanquinho

01 Saia de informática:09 computadores,09 mesas e 09 cadeiras

Fêderal Eederal

10 Aditivo

20 Aditivo

Rs205.000,00

ry

01

01

01

01

Receita Estadual

lnicial Rs48.000,00 Rs48.000,00

Rs0,00

RSO,OO

Rs38.000,00

RSO,OO
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DeclaÍada de Utilidadê Pública Municipâl Lei5455 de 11/02194
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CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

Despesas:

6.1 . QUADRO DE PESSOAL

FUNçÃO qÍo
FONÍE

MçNTO

o1 30 CLT Rs4.076,18 1

0l 30 CLÍ R$ 3.371,52 1

01 CLÍ Rs 3.848,48 1

01 CLÍ Rs 1.730,30 l
01 CLÍ Rs 7.7s7,97 1

01 CLT Rs 1.513,00 1

01 CLT Rs1.507,00 1

01 cLr Rs 7.527,49 1

01 CLT Rs 2.056,36 1

05 CLT RS1.832,60 1

+Fonte de Financlamento:

1- com rêcurso Municipal;

2 - com recurso Estaciual;

6.2 - SERVIçOS DE TERCEIROS/BENÊIíCIOS

. Pàgamênto de vale transporte.

Pagarnento de vaie aiimeiliação.

6.3-MATERIAL DE CONSUMO:

e) MateÍial de txpediente (escÍitório):
Cola branca, €orretivo, cânetâ esferográflcâ/ marcâdor dê texto, cd, DVD, capa para cd, envêlopes,

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

atômicos, papel oficio, papel 44, fita larga transparente, pilhãs, fita crepê, boíracha, lápis, íégua,

têsoura, caneta hidrocor, pasta com êlástico, pastâ envelope, pasta AZ, caixe ârquivo morto, macho e

fêmea, pasta suspensa, cârtolina, lápis borrecha, cânetâ p/ quadro branco, caneta p/ cd, calculadora,

êlástico para dinheiro, pasta catâlogo, etiquetas, clipes, cartucho para impressora.

b) Mâteriãl dê Higiene e Limpezal

Crême dental, escova de dente, papel toalha/ sabonete em pedra e líquido, papel higiênico, ãl8odão

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

mangueira d'agua, reíil parâ rodo, cabo parâ vassoura e rodo, esponia iavar iouça, sabão em barra,

sabão em pó, desinfetante, luva de borracha, bâldes, saco de lixo, bacia, vassoura sanitária, cêsto de

Unidade I Av Améliá CuryGãbhe|,4701 Járdim SôÍaiâ-São José do Rio Preto/SP
Unidade ll-Rua Sebasiian. Cãndio Perêúa.30 Járdim Mârê.anã-São José do Rio Preto/SP

Fonê (17)3213.9595-vYw.asôoclacaorenasce,.orsbr
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lixo, pano dê chão, cera líquida, esponja dê lavar roupa, amaciante de roupa, esponjâ dê âço, pâlha de

aço, álcool, flanela, papel toalha, estopa, anti dêsengordurante, desodorizãdor para ambiente,

hipoclorito de sodio 12%, €loro, limpâdor de múltiplo uso, fio dental, shampoo, condicionador,

desodorante.

c) GênêÍosAtimentíaios:
Carne bovina, fârinha de trigo, coâlho, Íarinha de mandioca, fermento em pó, fêrmento biológico,

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

galinha e câldo de carnê, margarina, bo,achas, óleo, açúcar, arroz, café, macarrão, extrato de tomate,

achocolatado, lêite êm pó, sal.

d) Gái de corinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg

(P4s).

e) Material- Protocolo Sânitário

Álcoollíquido e em gelTO%, avêntal, borrafâdor, dispenser pera álcoolemgel, Foce shield,lvva

descartável, máscara de proteçâo respiratória, produto pârê tapetê sanitizante, tapete sanitizante,

termômetro digital infraverhelho, totem para álcool em gel.

MateÍial Soaioeducaiivo:
Aítes/AÍtesân ato:

Suifitão, isopor, goma arábica 15 mi, Eiz.era.x 12, E.V.A, papei .oniaci, r€abastÊcedoÍ pincei

atômico, palito dê soÍvete, cd, cartucho imprêssora laser, lápis esta€a, apontador para lápis estaca,

giz colorido, caderno de dêsenho , papel manilha, canudo grosso pct, canudo fino, nanquim, tesourâ

sem pontâ, caneca plástica, cesto dê lixo fechado, bóia de braço, bóia de tronco, cd musica infantil,
papel higiênico para artes, âlgodão colorido pcl lixa de parede, esponja, €arvâo, copos dêscartáveis

, chá mate (textura), fârinha de trigo (massa modêlar), feijão (colagem), grão de bico (colagem),

macarrão €olorido, amido de milho (mingau) e massa para modelar, fósforo, palito de dente,
prendedor de roupãs, barbante, lantejoulâ, spray brilhôntê ( verniz), Spray fosco i verniz), borrifãdor
spray, tintas para pintura a dedo, telas/painéis para pintura, mâssa .erâmica, carvôes para desenho,

ÍNT, tule, elásticos de roupa, giz de cera jumbo, lápis jumbo, glitter, biscuit, papel ceda, pistola de

cola quente, bastão de cola quente, anelina, apontadores, acessórios pâra biscuit (estecas, rolo
mârcâdor, ejetor de messa, molduras), pompom para âÍtesanato diversos tamanhos, saquinho de

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

decoupage, plncéis, stencil pôra pintura, lã colorida, olhinhos perâ artesanato, argola de chaveiro,

fitas de cetim e TNT, agulhas para costura, linhas de costura, retalhos de tecido, bolinhas de isopor,
tinta acrÍlica, massa âcrílaca, rolo, pincel, bese para sabonete artesânal, formas para sabonete,

essênciâs.

1. Culinária:
Farinha de trigo, Fârinha integral, Aveia em flocos, Fubá, Farinha de rosca, Ovos, Leite, togurte,
Achocolaiacio, Áçúcar refinado, Açúcar cristal, Adoçanie, Sal, Pão de Íorma, Chocolate em barra 1kg,

Unidade I,Av.Améliâ Cury6abÍ1e1,4701 -Jâ.dim soraia - SãoJosé do Rio Prêro/SP
Unidade ll- Rua Sebastiâna Cândio Perêi.a, 30 - Jardim Marãcanã - São.José do Rio Píêto/SP

Fone: (17)3213.9595'www.associacaorenascer.orsbr
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Chocolate granulado, leite condensado, Creme de leite, teite de coco, Coco raládo, Betatâ pâlha,

Gelâtina com e sêm sabor, Leite em pó, Fermento, Margarina, Óleo, Molho de tomate, Cenourâ,

Alho, Abobrinha, Berinjela, Tomate, Alface, Rúcula, Cebola, Batata, Milho enlatado, Banana, Maça,

Pera, Melão, Mamão, Morango, Limâo, Lârânje, Marecujá, Melânciâ, Arroz, Milho, Sâlsicha, Queijo

ralado, Queijo mussarela, Presunto, Palito de sorvete, Pâlito de pirulito, Palito de dente, Formas de

bombom, Copo de café descartávê|, Copo grande descartávê|, Guardanapo, Pãpêl filme, Pâpe!

alumínio, Toalha de papel, Filtro de café, Pó de café, chás diversos, câderno pequeno, farinha

integral, Íécula de mandioca, semente de linhâça, uvas passãs, castanha do pará, borrifador spray,

azeite, gás (glp), tãpioca, requeijão, farelo de trigo, amido de milho, óleo de milho, açúcar mascavo,

açúcar confeiteiro, amendoim, pitaya, lichia, kiwi, uva, formas de acetato divêrsos, saquinho para

juju, saquinho plástico para alimentos, abacaxi, leite sem lactose, creme de leite sem lactose, bâtata

doce, beterrâbâ, abobrinha, mândiocâ, cheiro verde, salsinha, hortelã, couve flor, brócolis, pão de

leitê, mantei8a, geléia, leite em pó, pipoca, ervalha, azêite, vinagÍê, goiabada, feijão, bacon, salsicha,

mel, grâo de bico, lentilha, abâcete, fârinha de coco, farinha de âmêndoa, açúcar demeraÍa, cacau

l5O, 70 e 7OO%), gergelim, gotas de chocolate, amendoim, castanha de caju, laga neutrâ paÍâ

sorvete, basê pârâ sorvete, sabores.

2. AVD e AVP:
Cadarço de tênis, Barbante, Botôes, fivelâs, Pâlito de sorvete, Fita de cetim, Tinta de palhaço, Tinta
guache, Tinta de tecido, Tinta acíílica para artesanato, Tinta relevo, Camiseta branca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Barbante colorido, Folha sllfite, Papei cartão, Cartoiine, Papel dobrâdura,

Papêl micro-ondulado, lsopor, Palha de aço, Algodão, Lápis graÍite, Lápis de cor, Canetinha,

Miçângas, Fio de Nylon, Fio de silicone, Fecho dê bijuteria, Agulha sem ponta, [inha diversas cores,

Fêltro diversas côres, Velcro, Cola pano, Cola branca, Cola quente, Pistola de cola quente, Tesoura
pequena, Tesoura Srande, zíper diversos tamanhos.

3. Êstímulo Cotnitivo:
Folha sulfite, Sulfitão. Cartolina branca, Papel cartâo, Papêl micro-ondulado, Papelcrêpom, Folha dê

sedã, Papel CeloÍane, tápis grafite, Lápis de cor, Giz de cerâ, Lápis jumbo, Canetinha, Giz de lousa,

fitâ arepe fina, Eita crepe grosse, Durêx, Régua, Caderno pequeno, Caderno grande, Caderno de

desenho, EVA diversas cores, Tinta guâche, Tinta relevo, Cola brânca, Cola colorida, Tesouras, Clips

de papel, Palito de sorvete, Pêlito de churrasco, massa de modelar, alfabeto móvel, borrachã,
âpontador, estojo, bucha de bânho, pincel, grampo trilholmacho e fêmea), bâstão dê cola quente e

pistolâ de cola quente, caixa de som de computâdor, mouse pad, bloco de papel adêsivo, bloco de
notas, quâdÍo bÍanco. ptnçá de plástico.

4. Atividâde Motora e/ou Esportivae:

Bolâs de plástico, Bolâs de vôlei, Bolas de tênis, Bolas pequenas diversas cores, Bambolê, Cordã
grande/ Corda individual, Peteca, Bexigas coloridas, Medâlhês, Argolas de plástico, cones coloridos,

Unidade I -Av Améliâ Cury Gabnel,4701 - JaÍdim Soráia São José do Rio Preto/SP
Unidade ll Rua Sebastianâ Cândio Perena 30- Jardim Maracanã -SãoJosé do Rio Preto/SP

Fone: (1 7) 321 3.9595 - www.associacaoÍenascer.org.br
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elástico diversos tamanho, colchonete pare ginásti€a, bola de basquete, €lub, caneleiras, faixa

elásticã.

5. Jogos e/ou RecÍêação/lazeÍ:
Dama, trilha, Ludo, 60 segundos, pega varetas, baÊlho, memória, quebra cabeçâ, pula pirata, uno,

pula macãco, pega batata, pega vareta gigantê, twistêí, eu sou, lice e tapa certo, tatame EVA, jogos

pârâ Xbox, dominó infantil, pop it, dama gigante, quêbrâ câbeça Sigante, jogo de blocos para

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

5. Dança: gel de cabêlo, grampos para cabelo, elástico de roupas, ÍNT, tule, tecidos, velcro, kit

costuía, fita de demarcâção, linóleo, gancho cabide, pistola de cola quente, bâstão de cola quente,

tinte de pârede, tinta de palhaço, acessórios para figurino, batom, ioSo de blush, pancake, jogo de

sombras, dêlineador, base líquida, pó compacto, tápis de olho, cd, baquetas, bexiges, bolâ vinil, cabos

de vassoura, adereços juninos (balão, bandeira, .hapéu, enfeites).

6.4 - SERVTçOS DE TERCETROS:

. Patamento de taíiÍas: Água e esgoto, enêrgia elétrice e serviços de telecomunicação/internet.

. Pagamento de píestador de serviçoi manutençâo de software, suporte em ti, serviço de

limpe2a de piscina;
. Patamentor dê exames ocupâcionais: Exames médicos para flns de admissão e demissâo de

Íuncionários.
. Trensportê dê usuádos: para até 18 pessoas por mêio dê prestador de serviços
. sêrviço de contabllidade: mensal

5.6 -ANEXOS:

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

7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

@
] Nohe do oirigênte: Apàíêcido Fêíêkà Pâcheco

CargoiPresidente

côm isso, pêde-se o DEFÉRIMENTo das Atividades /Projetos e Plano dê TrabaLho.

unidade l-Av Anélia curyGábne|.4701 - Jardim
unidâdê ll- Ruâ Sebasliâna Cãndio Pêíeira.30- Jârdim I'ra.a6nã São José do Rio Prelo/SP

Fone: (17)3213.9595-ww.a§§ociacsorenascer.or9.br

Sáo José do Rio PÍeto/SP

sãolosé do Rio Pr€to,06de abilde 2022.
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8 - APROVACÃO PELO CONCEDENTE

são rosé do n o P.et"dâ " Oi a",.0

!e Ass stêfc a soc al

Coriú Áuilo do§ Sontos
As§esso' de Se"etar a

Secr' Mún. óe ass íen..50! àl

Unidade I Av, Amélia cury Gabriê|,4701 Jârdim so.aia são José do RiÔ Preto/sP

Unidade ll-Rua Sebasiiana Càndio PeÍeira 30 - Jardim i,rlaracanâ São José dÔ Rio pÍeto/sP

Fonei 07) 3213.9595 - lvw.âssoclaoaoÍenas.er'org br
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6.6 - ANÉXOS:

6.5.1-GÍade deAtividades
sERVrçO CENTRO DtA PARÁ PESSOASCOM DÊF|C|ÊNCIAS E SEUS FAMIIIARES

DIMENS
ATIVIDADE5

,9

É

t

E
i5

Átendimênto psicôtógico ê de têrâplâ ocupacionâ I êm

lJnidade l- Âv. Ainéiia Cury Gabriêi.i.701 - Ja.dim Soraia -SãoJosé do Rió Preto/sp
Unidad€ ll- Ru. Sebastiana Cândio Perena.30 Jârdim MaÍaoanã São José do Rio Prelo/sP

Fone:(17) 3213 9595 - lvw associacaorenascer.org.br

,:
I

'-

=

.q

Planejamento e orsaÕirâção das atividades.

Construção e àva iaçâo do PIano ndividua izado

dê atendimênto- Plaem.onjunto com êquipê
té.nicã, usuário ê fàmília/cuidador.
constr!ção de grade aplicada de atividades

Reuniões para discússão de casos

Prontuários: aberiurã e alimêntêção

Reunião para avaliação do Serviçoquarto a sua Mensàl 7:ool08:oo

Realizar acolhimento, atendir.ento, visita
domiciliar, encaminhamento
acompanhâmêôto dos usuários de maneira
coordênada com a rede sócioassistencial
pública e privãda no âmbito presencial.

Rêâiizâr âcolhrmênto, atêndrmento,
êncaminhamento e acompanhamento dos
usuárío!, de maneira coordênada conr a rêdê
so.ioassisten.làl púbLica e priváda no ámbitô
remoto. (contato teleÍônico/aplicáiivo de

Oficinàs ocupacionaisl
8:00/11:00
t5:goht:30

Têr8:00/9l00
5ex

13sa/14:3a
Estimulação cognitiva 8r00/11:00

1313O117:OO

8:00/11:00
B3O/17 t1O

ry

PERIODICID
HORARIO

ADE 5E

G

ÍÊ QU a
UI

5EX

7:00/08:00 X

Diário

X

Diário

Diárlo

Culinária

Sêmanal

Qui-
10roo/11:00

S€x:
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UnÍdade I Av.Amélia CuryGâbnel,4701 Jârdim soÍáiâ -SãoJosé do Rio Prêto/sP
unidâdê ll- Rua Sebastiana Câídio P€rêira.30 Jardim Ma.acanã- São José do Rio Prelo/SP

Foner (17) 3213.9595 - ww,associã.âorenâscêr.oÍg.br

Dança 8r00/11:00
13:30/17;00

ofcinas de êt vidades motoras e/ou esportivas 8:00/11:00
13:30177:oo

Oferta de âçôes dê âpoio nâ rêalização de
atividêdes €ssenciais da vidâ diária (.uidados

básicos)

Diário

Oferta dê apôio pàrã autonomià e pa.ticipaçâô
(cuidados instrumentais)

Diár o 8:00/17;00

Colôniâ dê fériâs com ofertas dê atividadês

É

=

,E

Grupo rêmoto comfàmílies 18:00/19r00

Reuniâo rêmotà com as fâmiLias

Atêndimênto técnico remoto a família
(têlêfônico e aplicatavo dê mensaBêns)

Diário 8:00 às 17:00

Atendimento técnico a família presencial Oiário 8:00 às 17:00

€
e:
õ!

,E

Atividâdês nos territórios do município, visando
desenvolvêr açôês que propiciem a oarticipação
das pessoas com deficiência na vida comunitáriâ
ê do iêrritório, comoi visitas a clubes, teatros,
inteÊção com ãs escoLâs, visitás aos CRAS,

càminhâdas, participação em ativjdâdes
artísticas, culturais e esportivas
Arti€ulação conl ê Pêliticà dê Sêúde pêra ê
gãrantiá de atêndimênto;

De



DeclâÍâda de Utilidade Públicã Múnicipal Lei 5455 de 11/02/94

Declâradâ de úaiidade Púbiica EstadúalLe, no. 11.399 dê 04/07/Ú3

Reconhêclda Utilidáde Pública FedeÍâlDecreto Plblicado no DOU 17l10/97

ceiif.ádo dê Eitidade de Fins Fiianlrópi.ô Resoluçáo n0 252 de c6l1?0c
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Cronograma dê atividadês 2021

Unidade I-Av. Amélia CuÍy Gabnel,4701 Jardim SoÍaia - São José do Rio Preto/SP
Unidede ll-R!á sebasliâna Cêndio Perêiíâ, 30 - Jardim Maracânâ-Sâo José do Rio PÍeto/SP

Fone: i17) 321 3.9595. www.assoçiacaorenascer.org.br

Out Dez

O imensão trâbalho Íécn ico-Operativo

Plarejamento atividâdes

Corstrução e avaliâção do Plano lndividualizâdo de Atêndimento_ PIA X X X

ConsÍução de grade de atividâdês X x X

Reuniôês pac dccussão de.ásos x X x

Prontuário5: Elaboração ê alimentação X X X

Reuniãô para âvêliâção do Sêrviço x X X

Dimensão trebálho côm o Usuário

Rêâlizar acolhimento, atendimento, visita domiciliar, êncaminhamento e

acompânhãmento dos usuáríos prêsencial
x x x

Realizar ãcolhimênto, atendimento, visita domicilÍar, êncâminhamento e

acompânhâmento dos usuários remoio
X x X

Oíiainas de ocupacionâis

Cu!i!'rárir

X X x

EstÍmulo Êognitivo x X x

X X

Àtendimento psicológico e de têrâriâ ocú pâcioml em espaço snoezelen X x

x X X

Ofcinas de at v dadês motoras €/ou €sportivas X X X

Oferia dê âçôês dê ãpoio na realizàção de ativida.jês essenêiâisdâ vida

diária.

Ofena dê ações dê apoio parê ar.rtonomia e pa11icipação X x X

Dimensão do trabalho coma famíia
Reunião rer.ota com âsfamÍliàs x

x x

Grupo rêmoto de Íamílias X x X

Atendimento técnico à família (remoto e presencial) X X

Dimensão do trabalho no têrÍitório
Atividadês notêrritório, comoivisitasa clubes,êscolas,teãtrôs, museus;

caminhadas peloterritório; visitas ao CRAS do terr'tório; participaçãoem
atividàdes artínicas, cultu.àis e esportivãr.

X x x

Articulâção com â redê sócioêssistencial ê dêmais polÍticâs públicâs. x X

&



,{
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DêclaÍada dê Utilidáde Públicâ MunicipalLeií55 de 11/0294

Oêcrarada de Utilidade Pública EstáduaiLeino. i 1.399 de 04/07/03
Rê.ônhécldã Utilldâdê Púb1iea FederalOecreto Publlcado no DOU 17í0197

cêóficado iê Edidádê de FiÊ FilánÊópi.o - Rêso ução n'.252 dê A6h2l0c
CNPJ: 71 .744 007/000í 66

Cronograma de âtivídade§ 202,

Jul 5et

Diôênsão tÍabalho Íécnico-OpeÍativo
P anelanrento atividades X

construção e .valiàção do Plêno lndividuàlizado de X x x X X x X X x

Construção dê gÊde de atívidade§ X

Reuniões para discussão dê caso, x X x X X X x X

Prontuários: El.borâção ê ãlimentação x X x x x X X x x

Rêunião para avaliãção do 5êruiço X X X x X x X X x

Dimensão tÍâbâlho com o Usuário

Rêalizâr acolhimento, atendímento, vísita domiciliar,
êrcàm nhamento e aLompànhamento dos Lsrár os

x X X x x X X X

Realiza. 3.olhimênto, âtêndimento, v isitâ dom iciliâr,
êncaminl^amento e scompànhàmênto dos usuários

X

Oficinasd€ocupacionais
x x x X x x X X X

X X X X X X X X

Estírnulo cognitivo X X X x X x X X x

X x x X X x X X

Dânçà x x x X X X x X

oficinâs dê atividãdes motor.s ê/ou êsportavãs x x x X x X X X X

atend imento psicológico ê de terâpiá o.upa.ionalem êspaço X X x X X X X X X

ofertâ dê ãçõês de apoio na reaLização de atividãdes
êssenciâisda vidà diária.

X X X X X X X X X

Oferta de ãções dê apoio pâra autonomiâ e pãrticipação X X X x x x x X X

X x

Dimensão do irabalho com a íamília

Rêunião remota com âsfamílias

x X X x X

Grupo remoto de famílias x X X X X X X X X

Atendimento técnico à ÍamÍlia (rcmoto e presencial) X X X X X X x X X

Dlmensão do trãbalho no terrltório

Atividãdes no terrilório, comoivisitas à clubês,

escolas,teatros, museu§; caminhadas pelo terrltório;
visitas ao CRAS doterritório; pârticipação em âtividâdês

artístjcas, culturais e esportivôs.

X X x X X X X

Articulaçãocom a rede sócioassistenciâ I ê dêmais X X X X X x x X X

Unidade I Av. AmélE Cury Gabriel, 4701 JaÍdim soÍaia- são José do Rio PÍelo/SP
Unidàde ll -Rua SebastÉna Cândio Pereúa, 30 - JaÍdim MaÍâcanã sãô JGé do Riô Píeto/sP

Fone: (17)32139595-ww.êssociacaorenascer.org.br



CRONOGRAII,IA DE DESEI\'IBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO§
ANO 2022

27o Apostilamento
ftôúEóõGEn ço, PÍoteçáo sociar Especial para pessoas com dercêncla e suas íamrlias em ceniro Dià

Vigência da palceÍia: o1l01Do1A a 3010912022

visência do í'aditivo: O1/07 Ao19 a3OlO92a21

Vioência do 2" aditivo: o 1/1 Ana21 a 30lOgBA22

origêm do recu.so: MUNIcIPAL

L(SãoJosédo Rlo Píêto. dla 06 de AbÍl de 2022

)



CRONOGRÀÍMÀ DE OESE[/JBOLSO OOS RECÚRSOS FINANCEIROS
aNo 2022

27'A@stilamáto
NOÍr/tE DO SERVIçO: Prcleçáo Sociál Espeial paÍa p6so6 com delicéncÉ e €uas ramrrE ém Cenl.o Dia

Vigéncia da párc..É: 01/01/2014 a 3410912022

Vigência do 1! ádilivo: 01/O7rA19 a 3al0gDA21

visêrcià do 2. adiiivo: 01/102021 à 3ata9aa22

O.igm do r*ur.o: ÉSTÀDUAL

RS 3 250 00 R$ 3250.00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R§ 3.25000 RS 3 250.00 R$ 3 250,00 R$ 3 250,0t) RS 325000 R§ 29250,00

R$ 4 750,00 R$ 4 750 00 R$ 4 750,00 R§ 4.750.00 R$ 4.750,00 R$ 4 750,00 R§ 4 750 00 R$ 4.75000 R$ 4.750,00 R$ 42 750,00

TO A! R$ 8.000 00 R$ I000,00 RS 8 000 00 RS 8.000,00 R$ 8.000 00 R$ I000.00 R$ 8.000,00 R$ 8 ooo 00 8.000,00 n RS 72.000,00

121/d
sáôJosé do RLoP6ro,06 dêAbÍi do 2022



. o,/t
PtaNo oE aPltcaÇÃo os REcuRsos FlNANcElRos

41929?2

pessoâs com dê15.ênca € suâsÍamilas êm cênko oaNOME oo SERV,ço: Proleção Socá EspecarpâE
Vigênci. dâ pá rcerj.: O I /01/201a a 30t09t2a22

Vigênclâ do 1o adltilo: 01/0712019 a 30fi912421
Vlgênciã do 2c adltivo; 01l10/2021 a 3onsDa22

DOAÇÀO OE DOAÇÂO DE

R$ 292191.80 R5 R$ 292.191 E0

R$ 9.047,18 R$ R$ RS 9.047,1E

R$ 28 500,00 RS R$ RS 28.500,00

RS 9.500,00 R5 R$ 9.500,00

R$ 14.141 02 RS R$ R$ R$ 14.141,02

S€ iços de ÍêÍceiros / R$ 41.í0.00 RS RS R$ RS 41s40.00

R$ 46.950 00 R$ 29.250.00 R$ R$ R$ 76 200,00

RS R$ 42.750.00 R$ RS R$ 112.750,00

TOTÀL R$ 441.870,00 R$ 72.000,00 R3- R$ 513.870,00

,/ i ftWK
\-- A@reidd F€kará Pa

pe'a.nr. /*oJa*o r

sáo José do R o PÉto.06 dê Ab de 2022

\':


