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São José do Rio Preto, dia 14 de Setembrc de 2021.

Ofiçio no. 7112021

À
Excelentíssima Senhora
Helenâ CÍistina Rozales da Silva Marangoni
Sêcretária Municipal da Assistência Social lnterina

Assunto: JustiÍicativa alterações plano de trabalho 20 Aditamento Tôrmo de
Colaboração no 16/2017

Prezada Senhora.

A Associação Renascer, inscrita no CNPJ sob no

71.744.00710001-66 por seu dirigente Aparecido Ferreira Pâcheco, vem
justificar a inclusão de itens de consumo e a exclusão de 02 atividades do
Termo de Colaboraúo no1612017, do Serviço de Proteçáo Social Especial para
Pessoas com Dêficiência e suas Famílias em Centro Dia:

- As ofcinas de leatro e música eÍam realizadas por pÍoÍlssionais cedidos por
outra parceria, 01 vez na semana, com as alterâçóes de cargas horárias
destes não foi possível continuar a ofeÍla de atendimento, no entanto
aumentamos atendimentos nas oficinas motoras e esportivas, assim como
âtividades de cuidados básicos e instrumêntais com a contratâção de mais um
educador social, de forma que os usuários náo seráo prejudicados;
- lnclusáo do atendimento psicológico e de terapia ocupacional no espaço
snoezelen: o atêndimênto seÍá reâlizado O'l yez na sêmana, em pequenos
grupos, no novo espaço com supervisáo da terapeuta ocupacional capacitada;

- lnclusão de itens em materiais de consumoi

Material socioêducativo
Artes/Artesanato: boÍrifador spray, telaypainéis para pintura, massa cerámica,

carvões para desenho, TNT, tule, elásticos de roupa, giz dê cêra jumbo, glitter,
biscuit, papel ceda, pistôla de cola quentê, bastáo de cola quente, anelina,
apontadores: todos estes materiais serão utilizados nâs oficinas de artes para

execuçáo de atividades diversas com supervisão do educador sociâl;
Culinária: batata palha, semente de linhaça, uvas passas, castanha do Pará,

âzeite: todos estes alimentos serão utilizados em receitas utilizadas na prática
da oficina;

Av. Amêliá Cury GabÍiet, 4701 Jardiin Soraiâ -SãoJosé do Rio Prelo
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Borrifador spray: com uso para higienizaçáo de embalagens, produtos e
tamDém. para acondicionar temperos como vinagre:

EStímulo cognitivo: grampo trilho (macho e fêmea), bastão de cola quente e pistola
de cola quente: estes materiais serão utilizados para confeccionar apostilas e
materiais que serão utilizados na oÍcina;

- caixa de som de computador, mouse pad, usados nas oíicinas dentro das salas
para executaÍ videos, músicas e outros audiovisuais. Temos mmputadores, no
entanto, Íalta a caixa de som e mouse pad paÍa utilizá-lo por completo.

- bloco de papel adesivo, bloco de notas; uti,izaçáo nas oÍcinas de
artes/artesanato e atividades de cuidados básicos e instrumentaisl

- quadro branco, será utilizado em salas que náo possuem ainda lousa. parâ
êscrever e sinalizar mnteúdos;

Atividade motora: bola de basquete, club; além dâs ativadades êsportivas já
desenvolvidas (caminhada, circuitos, basquete) adicionados o atlêtismo, o que
amplia as at,vidades ofertâdas;

Jogos; tapetê tatame EVA, jogos para Xbox, dominó infantil, pop it: denlre a oferta
de atividades é previsto a recreação/lâzer dos usuários e estes materiais sêrâo
usados com este Íim;

Dânça: gel de cabelo, grampos para cabelo, elásticos de roupas, TNT, tule,
tecidos, velcro, kit costura, fita de demarcaçâo, gancho cabide, pistola de cola
quente, bastáo de cola quente: todos estes materiais serão utilizados durantê a
oÍlcina de dança.
Linóleo: material com finalidade antiderrapante usado no chão da oficina;
Tinta de parede: material utilizado paÍa ambientar/decorar a sala com â
temática desenvolvida durante as aulas:

Serviço de tercejros: inclusáo de serviço de suporte em ti, manutenção dê
software para atêndimento aos equipamentos e soft\ryares das oficinas, assim
como limpeza da piscina utilizada nas oficinas de dança e oficina motora;

Sendo só para o aor os intecipadamente.
Respeitosame

Aparecido F
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MODELO DÉ PI"ANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

e suas Famílias em Centro Dia
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Dêclarada dê Ulilidárle Públie Municrpal Lei 55 de 1 1 /0294

Declarada de utilidade PÚblica Esiadual Leino 11399de04/07/03

Rê.onhecida tllilidade Pública ÉedêrâloecÍêto Publi€do no Dou 17/10/97

CeniÍcado dé Entidadede Fins Filarírópico - Rêsol!ção n'-252 dê 0ô112100

cNPJ: 71.744.007/0001-66
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Dêclaráda de Utilidàde Públicã lúúnicipâlLêi 5455 de 11/0294
Deciârada dê t lilidade Pública És[ádual Leino. 11.399 de 04/07/03

Re@nhecidâ Utlida& Pública FedêÉl Dêcrêto PublicádonoDoU 17/10/97

cert'ficado dê EÍlidadê de Fins Filaúópico Re&luçâo no 252 dê 06/12y00

CNPJ: 71-744.007/0001 66

DADOS CADASTRAIS

Cury Gab.iel, 4701 - Jardim Sorâia

CEP

- são losé do Rio Preto
75075-220

U.F.:5P

ORGANtzAÇÃO PRoPONENTE: AssociaÇão Renascer

CN . 7 7.744.007 /O0OL-66

ENDEREÇO: Unidadel - Av. Amélia

Concessão de espaÇo: Unidade ll/Filial - Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 - lardim
Maracanã São José do Rio Preto /5P - CEP - !5092-220

CIDADE: São losé do Rio Preto CEP:Citado acima

TELEFONE: 17 3213.9595

E-MAlLl projetos@associacaorenascer.org.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: ApaÍecido Feríeiía Pacheco
Função: Presidente
CPF:428.673.558-34

RG i7.546.299"0 ssP/sP

TeleÍone para contator 17 3213.9595
CEL| l7 99775.7644
Email:administrador@associacaorenascer.orq.br; aparecidoDacheco@gmail.com

TÉcNrco REsPoNsÁvEL PELo sERVrço:

Nome: Ana Paula Dadário

CPt 122154773832
RG:30.213.133-0

Número do Registro ProÍissional:cREss 40.155

Telefone para contato: 17 3213.9595

CEL: 17 991752790

Email: renascersservicosocial@gmail,com

Ne DE TNSCR|çÃO NO C|VAS:06

Tipo de lnscrição Entidade (x)

Vigência: 04 de Maio de 2021 a

Serviço ( )

03 de Maio de 2022.

Unid€dê t - Av, Aííélia Cury Gâbriel, 4701 - Jârdim soÍ.ia - São José do Rio Preio/sP
Unidádê ll- Rua Sebâíi,G Cândio Pereiía.30 -Jardim Maracánã - São José do Rio Prêto/SP

Fone: (í7) 3213.9595 -Íw!$@ia@oreo.@.,or9,b.
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DeclaÍada de Utilidade Pública lúunicipalLei5455 de 11/0294

oedâra& de utilidade Públic6 Esladuat Leinâ. í1.399 de 04/07103
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Ceriificado de Enlidadê de Fifls Filanlrópio Resoluçãô n. 252 de 06/1200

CNPJ: 71 .744.007/0001 '66

Ne de regiíro no CMDCA: 06

Vi9ênciat 10/0312027 a 1OlO3l2O23

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

e 5uas FamÍlias em centro Dia

Proteção Social: Proteção Social Especialde Média Complexadade

PÚBUCO ALVO: Jovens ê âdultos com deÍiciêhcia intelectual e múltiplas deficiênciis, seus cuidadoÍes e

Íamiliares com vivêícia de violação de direitos que comprometam suâ autonomia, residentes no

municipio de São José do Rio Preto priorizando os beneÍiciários do Beneficio de Prestação Continuada

ÍBPc) e os incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais (CêdÚnico).

Período de Execução das Atividâdes Previías
lnicio: ol/ 1o/2o21 Téííninot 30/09/2022

Días e Horários de Execução do Serviço: Unidade I - Segunda à sexta - das 8h às 17h
Unidade ll- Segunda à sexta - conforme programação

Território: Abrangência territorial do município de São José do Rio Píeto
CRAS de Referência: Vila Toninho

1 - JUSTIFICATIVA

Considerando a conjuntura familiar atual de um deficiente que possui distintâs constituições,
arranjos e dinâÍnicas, inclusive fenômênos socaais contemporânms aomo a progressiva redução do
número de filhos por fâmília, o envelhecimento popuiacional/ o ingresso das mulheres no mundo do

trabalho, dentre outros, todos estes fâtores rêpercutiram sobre ã capâcidade de ofêrtâ de cuidados
pelas famílias, que âÍetam tanto a pessoa cuidada, como o cuidadoí (muitâs vezes um membro dã

própria familia) e suâ âmilia como um todo.

E diante dê todo este quadro foi implantado em 2010 o Serviço de Protêção Social Especial para

Pessoas com Dêficiência e suâs Famílias em Centro Dia ne Associação Renascêr, que visa a atender
jovens e adultos, com deÍlciência em situação de dependência, que necessitam de apoio nã realização

de váriâs átividadês básicas da vida diária, váriãs velês durente o dja, inclusive prestado por oútra
pessoa cuidadora, para manter sua autonomiâ pessoêl.

considerando que algumas situações vivenciâdas pelas pessoes com deficiênciâ e suas famílias

aumentam o risco por violação dos direitos sociaig, tanto da pessoa com dêficiência quanto dos

cuidâdores Íamiliares, o Serviço de CentÍo Dia sursrú parê oÍêrtãr ãterdimento em situãcões dê

dêpendênc,a asSociadas a:

convivência com e situação de pobreza;

uni.rade I ' Av. Áméria cÚry c abnet 17ol - Ja.]Ín SoÍ€ià s'o 
19sé 90 Ii: PiloisP
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Desâssistênciâ da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais;

Não participação dâ pêssoa com dêficiência em atividades e serviços noterritório;
Isolamênto socialdas pessoas cuidadas e dos cuidadores/familiares;
situaçôes dê abandono, negligência e/ou maus tratos, violência fisica e ou psicológica;

Ausência de cuidâdores fâmiliares ou a precariedade dos cuidados familiares em viatude do

envelhecimento, doença ou ausência dos pars ou responsáveisj

situâçâo dê estresse do cu idador familia r, em virtude da oferta de cuidados de longa permànência;
Alto custo da oferta familiâr de cuidados;

lmpedimento dê acesso à inclusâo produtiva dos cuidadores familiares em virtude da necessidade de

ofertar cuidados na família.
Desta Íorma, o Serviço de CENTRO-DIA foi implantado na Associãçâo Renascer como uma

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

de convivência grupã1, social ê comunitária,
cuidãdos pessoaisj

fortalecimento devínculos e âmpliação dâs relaçôes sociais;

apoio e orientaÇão aos cuidadores familiares;
acesso a outros seÍviços no território e à teanologias assistivas de autonomia e convivência.

Todâs estas atividâdes são rêalizâdâs de formâ individuâ1, em grupo ê comunitáriâ prestadas
pela eqlripe técnica e monito.es para o deflciente, cuidadoíes, familiares e comunidade.

O Centro-dia oferece uma atenção;niegral à pessoa com deficiência êm situação de
dependência durante o dia e, ao mesmo tempo/ serve de apoio às famíliâs e aos cuidadores familiares
na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na Íamí,ia. Neste contêxto,
contribuempara o fortalecimento de vín.ulos e do papel protetivo da fâmíÍia; parâ o favorecimento da
autonomia dos cuidadores familiares nâ conciliaÇão dos papeis sociais de cuidados, desenvolvimento de
projetos pessoais, estudos, trabalho ê convivência com os demais integrântes da familia; além de
prêstãr oriênteçâo sobre a importáncia dos autocuidadgs dos cuidadores.

O Ceiltro-dia se configu!ã, ,rortanto? em uma alternativa coletiva de cuidados pessoais formais e
pública, complementar aos cuidados ofertados pelas famíliâr.

Além do tmbalho intêrno, os usuários são encaminhados conforme a necessidade para outros
serviços na rede públicâ, sêjâ para o âtendimento em saúde básica, especia,izada, medicamentos,
escola/ beneficios assistenciais e demâis demandas que possam apresentar-

Unjdadê I- Av. Anélia cury Gâbnê|,4701 -JaÍdim §oraia - São José do Rio Preio/SP
Unidade ll- Rua Seba§iana Cãndio PeÍei a. 30 - Jardim lúara€nã SãoJosé dô Rio Prelo/SP

Foner (17) 3213.9595 !!w-a$ociacaôÍênâ*eÍ.oÍg.bÍ



2 _ META

Atender âté 82 pessoas com deficiência intelectual e múltipias deficiências.

objêtivo Geral:

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

com deficiência, com vistas a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoriâ da qualidade de

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

Institucionalização e segregação-

Obieüvos eipecífico§:
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deflciência, seus cuidadores

ê suas famílias;

Desenvolver açôes espêcializadas para a superação das situaçôes violadoras de direitos que

contribuem para a intensificação da dependênciãj

- Prevehir o abrigamento e a segÍegâção dos usuários do Serviço, assêgurando o direito a convrvénciâ

familiar e comunitária;

- Promover acessos â benefícios, programas detransferência de rendã e outros serviços sócto

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

- Promover apoio às famílias nã tarefa de cuida., diminuindo a sua sobrecarga de trãbalho e utilizãndo

meios de comunicar e cuidar que visêm à âutonomia dos envolvidos e não somentê cuidâdos de

manutenção;
- Prêvenir situaçôes de sobrecargâ e desgeste dê vinculos provênientes da relãção de prestação /
demanda de cuidados permanentes/prolongados;

Trabalho Social E§senclal

Acolhidà; escuta; informação, comunicaçâo e defesa de direitos; articulãção com os sêrviços de políticâs

públicas setoriais; erticulação da rêde de serviços sócio assistenciais; articulação interinstitucionalcom o
Sistema de Garantia de Direitos; atividâdes dê convivio e de organizâção da vida cotidiana; orientação e

encaminhamênto para a rede de seÍviços lo€âis; íefêrência e contra reÍerência; construção de plano

individual e/ou familiôr de atendimênto; orientação sóciofamiliar; estudo social; diagnóstico

socioeconômicoj cuidados pessoais; dêsenvolvimênto do convívio fam iliar, grupal e social; acesso à

documentação pessoal; apoio à familia na sua função proteiiva; mobilizeção defamíliâ extensa ou

ampliada; mobilização e fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio; mobil,zação paía o

exercício dâ cidadaniô; elaboração de relatórios ê/ou prontuário5.

^úsfi._ í/^\U\\
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DeclaÍada de Utilidade Pública MunicipâlLei 5455 dê 11/0294
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3 - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles

atíeladas)

Éspecilicâçâo/descrição

E

E

a

I

Ê

Pla neja mento e orCaniação dôs atividad... 2 al/1A/)O77 30/A9/2072

Coôírudo e avâ,iação doPlâno rndividuali2edo de

atendimê.to - PlAem conjunto com a equipe

técrica,üsu átio e Ía,ília.
o1,/70/2027 30/09/2022

construçâo da grade de ativldãdes 2 o1,/70/2021 30/o9/2022

Reuniôe5 para discussãode csos 50 o!/7o/2o2r 3A/09/2022

Pronruários: Elâbo.aÉo e àlimentãçãô orl7a/2a21 30lO9/2022

Reu.ião páÉ avaliâção do Serviço quanlo â suâ

qualidáde e alcance dos obiêtilos p.opostos.
12 07/7012027 30/O9/2022

I

=

,,

Rêâliza. acolhimento, ãtendirnento, ehcâBinhamenro

e ecompanh.mento dos usuários, de mâneí.á

coordenada com a rede seioassiíen.lel públiG e

p.ivádá no âmbito dá instÍtuição.

01/70/2027 3A/O9/2022

Rêálizar a@lhimênto, atendimento, encaminhámento

ê âcompãnhâmênrodos usuários, dê maneiE
coordenadô com á .edê socioâssiíên.lel públie e
privãda no âmbito renolo. ( contato

têlefônico/aplicãtivo de mensasem)

or/70/202! 3OlO9/2022

Atendim€.to psicológico é dê terâpia ocu pâcidál no
at/N/2027 30/A9/2022

a1/\o/2a21 30/A9/2A22

olao/2021 30/O9/2022

07/\012021 30lA9/7A12

0!70/2021 30/09/2022

Unidade l-Av.AmélÉ Cury Gâbnel, 4701 - JaÍdim So€ia-SãoJo* do Rio P,áo/SP
Unidade ll - Rúa Sêbâsliânâ Cándio PeÍeúa. 30 Jaídam Mara€nã - Sáo Jos do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 -ww.asodâ€orênaseÍ oÍs br
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Declarada de Uülidade Públiôa MunicipalLeií55 de 11/0294
De.laráda de Utilidade Púb,ica EsiadualLeinô. 11.399 de 04/07/03

Remnhecida Uülidade Pública Federal Dedeto Publi.ado no DOU 17l10/97
CeÍrifr.ado de Enlidede de Fins F,lentrópie - Rêsolução no 252 de A6l12tO0

CNPJ: 71.7.14.007/0001 6ô

Unidôdê l-Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 -JaÍdim Soraia -sãoJosê do Rio Preto/sP
U.idade ll - Rua Sebdsliana Cándio Perena 30 - Jardim Mara@nã - São JoEé do Rio P,eto/SP

Fon.: (17) 321 3.9595 - M.associacaorenas@r.ors-br

Dâ.çá {reâlizádâ em sâlâdêoficiná ená pis.inâ
o7/1O/2027 ao/a9/2022

oÍicinasde atividades moloÉs e/ou esportivas
(denne âs átividadês ofe.tádás eíão a hidrotêrápiá, o1,/1O12021 30/O9/2A22

oÍerta de áçôês dê àpoio nã reeliação de atividádB
essenciôis da v'da diári. {.uidad6 básicos)

oTho/2o2\ 3A/A9/2A22

Oíerta deâçôesde âpôio pârá aútônohia e

p.íropação (c!idados inírunenrai5)
07/10/2021 30/09/2022

colôniâ de Íérias com atividades dif erenciadas 1 07/70/2027 aa/o912022

,!
E
a
E

ô

Grupos remoto.om as Íânrilias ot/10/2o2! 3O/O9/?O22

Reuniôes remotá com asfâmilies 2 01/10/1021 30/o9/2027

01/t0/2021 3O/A9/2022

Atêndimênto técnico ê fâmília remoto {coutato
t€lêlônico/apliÉlivo de mênsaceú) 07/ra/2o2t 30lA9/2022

Atendimento récni.ô ã fâmilia presenciel

07/10/2027 3A/oe/2022

9
i

.E

Atividâdês nos território. dó muíicÍpio, visândo

desenvotuer ãções que propi.iem a pânicipâção dâs

pessoàs com deÍiciêncià nâ vidá comunitá.iâ . do
teíiióriq como: visit.s â clubes, lealros, intêração

com â5 escolôt visitâs âos cRAs,@mitrhadase
pânicipâÉo êm átividades artísti€s, cuhurais e

t2 o!l70/2027 3A/O9/2022

Articulação com ã redê socioâssisteíclal ê demais

1Ll10l2A27 3A/O9l?022
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tópi.oo Ree ção no. 252 de OAtlVoo

Dimensão Teórico/Metodológico do trabalho so€ial

O Centro Dia funcionâ de segundâ à sextâ-feira, das 8h00 às 17h00, com horario de almoço 11h

às 12h, e após, horário de descanso dos usuários das 12h às 13h30, atendendo os usuáíos em meio
período ou integral, conforme a necessidade individual de cada, a definição do horário do atendimento
será pactuadô com a fâmília/cuidador no momento de construção do Plano de Atendimento Individual
ou Familiar {PlA/PAF).

A forma de acesso ao Serviço para a solicitâçâo da vaga para ;nclusão no s€Íviço será:

Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade;

Busca ativaj

Por encaminhâmento dos demàis sêrviços sócios assistenciais e das demais políticas públicas

setôriais;

Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

A lnclúsão no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias

em Centro - Dia, de daÍiá â pârtir de avaliaÉo técnica e discussão em um colegiado forínado por

técnicos do CBEAS e técnicot da5 Entidades que êxecutam o Serviço, para atendimento ou não da

solicitação de vagô.

lnicialm€nte 05 usuários do Centro Dia serão acolhidos âtravés dâ escuta ativa e qualificadâdas

suas demandas, tendo em vista â elâboração conjunta do Plano de Atendimento lndividual ou Familiar
(PIA/PAF). As atividedes cotidienes serão realizadas por uma equipe multiprofissional e multidisciplinar,

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

serâo realizadas não apenas no espaço Íisico da Entidade, mas envolvendo o domicílio, o bairro, a

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

'/ Convivência familiar, grupal e comunitária, fortalêcimento de vinculos e cuidados pessoats;

'/ Ampliação das relações sociais para evitar o isolãmento social;
r' ldenüÍlcação de tecnologias âssistivas para melhora da autonomia do atendido e convivência no Centro-

dia, no domicílio e na comunidade;
lnclusâo eln outros serviços no território (educação, consultas,.eabilitação, odontoiogia atividades
culturais, de esporte e lazer), acesso à benefÍcios (BPC, Bolsa família) e benefícios eventuais;
Orientação e ãpoio aos cuidadores familiares;
Produção de conhecimentos de rêferência para o SUAS.

Na elaboração do PIA/PAF serão consideradas as demandas apresentadas pelos usuarios e suas
famílias; as situaçôes de dependência, vulnerâbiiidade e risco por üolaçâo de direjtos apÍesentadas; as
características dos usuários como: idade, sexo, categoria de deflciênciâ, as questôes de saúde associêdãs
e as necessidades de âpoio de terceiros para atividades essênciais básicâs; as habilidadês, o perfil do
cuidador familiar, como: idade, habilidàdes, capacidades e restrições para prestar cuidados e ser
cuidado; o perfil dos serviços frequentados no território pelo usuário e sua família e o conhecimento do
território e suês potencialidades para contribuição nà ofêrta de serviço em Centro Dia de ReÍerên€ia.

Unidade I -Av. Amélia CuryGab,iêl,4701 -Jardim SoÍaia -SãoJosé do Rio Prelo/SP
unidadê lr -Rua Sêbãsliana Cândiô Pérenâ. 30 - Jardim Mãracanã São José dô Rio PÍêIô/SP

Fone: (1 7) 321 3.9595 - !W.âssocjacaorenasceÍ.ôr9.bÍ
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Os Serviços ofertârão cuidados as pessoas com deficiência tendo êm vista duas dimensões: cuidados
básicos essenciais pâra a vida diária e instrumentâis de autonomia e paÍticipâção.

Os cüidados básicos ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreendem:

'/ Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviço;
r' Apoio na administrâção de medicamentos indicados por via orale de uso externo, prescritos por
profissionais;
r' Apoio a ingestão assistida de alimentos;
,/ Apoio na realização dê higiene e cuidados pessoais;
r' Realização de âçôês preventivas de acidentesj

'/ Rêâlização de atividâdes rêcreativas e estimulo dê indêpendênciâ nâs atividades de vida diária
(AVDS) de acordo com a5 possibilidades;
r' Colaboração nas práticas indicôdâs por profissionais (médicos, fonoaudiólogo, fisioterapia,
terâpeutãs ocupacionais, dentre outros);
r' Difusão de açôes de promoção de saúde ê ihclusão sociali
r' Acompanhamento nos dêslocamentos e locomoção do seu cotidiãno do Centro-Diá e nâs
atividades externas do Serviço;
r' Orientação e apoio aos cuidâdores familiares.

Os cuidados instÍumentaisde autonomia, convivência e participação social ofertâdos aos usuários
inseridos no Centro-Diâ compreende:

'/ Promoção de convívio e de organização da vida cotidianâ;
/ Desenvo,vimento do convivio familiar, grúpãl e social;
r' Acesso à informação, comunicaçâo e defesa de direitos;
r' Orientâção e encaminhamênto para outros serviços da rede no território;
r' Orientação sócio familiar:
r' Apoio e orientação à famíliâ na sua função protetiva;

'/ Apoio e orienÍação aos cuidadores e familiares para a autonoftiiá no cotidiano do domicilio ê na
comunidade;

'/ Apoio nê identificação de tecnologiâs assistivas para melhora da autonomia no serviço, no
domacílio e na €omunidade;

'/ Estímulo de independência para atividades de vida prática, que envolvem contato social,
circulaçâo em ambientes extêrnos, entre outrosj
r' Mobilizâção de famiiia extensa ou ampliada;
r' Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociâis de apoio;

'/ Mobilização para o exercício da cidadania ê participaçâo associativaj

"/ Acesso â documentos pessoaisj

" Orientação sobre ecesso a BeneÍícios Eventueis, ao BpC, ao Cadastro único de programas
Sociais;
r' Apoio e orientação nas situações de negligência, abandono, maus tratos;
"/ Apoio ao associativismo e participaçâo sociat.

O Sêrviço terá como âtividade principal a realizaçâo de trupos de convivência que deverâo sêr
dinámicos, buscendo estimular a construção dâ aulonomia no grupo, no Serviço, no doínicílio, na
comunidade e na sociedâde em gerâ1. O conceito de autonomiâ edotado é o mesmo estabelecido no
Caderno de Oriêntaçôes Técnicas pará o Centío Djã MDS), qual seja:[...]condição de dominio no

U^i<lade I-Av.AméÍia C!ry Gabriel. 4701 - JaÍdim Soíaia, Sâo Jos do Rio Preto/SP
Unidâdê ll Rua Sêbasúa.a Càndio PêreiÉ,30- JâÍdim Mâra6nà- São Jôsê do Rio Preto/SP

Fo.ê: (1 7) 321 3.9595 ww.á6socia€orêE&êr.o.g br
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ambiente físico e social. preservando ao máximo a privacidade e a dignidâde da pessoa com deficiência,
tendo como umâ des expressões maiores de sucesso do Serviço ã autonomia de convivência da dupla
pessoã cuidada ê cuidador familia.. Compreende-se como cuidador íamiliâr tânto a pessoa da Íamília
que cuida como a contratâda pela familia para êsta finâlidâde-

Alem disso o CÊntro Dia realizará uma âtuâção êm articulação com a rede, envolvendo: os
serviços sócio assistenciâis dê Protêçãô Social Básica e Proteção Sociâl Especial de Média e Alta
Complexidade; os Serviços de Políticas Públicas Setoriais, em especial da Saúdej o Conselho de Dkeito
da Pessoa com Deficiência; os Serviços, Programas e Projetos governamentais, nâo governamentais e
comunitários.

Periodicamente o Centro Dia realizará uma avaliação dos rêsultâdos alaançados pelo Serviço
âtrâvés da definição dê instrumentos que permitâm a identiÍlcação do âlcance dos objetivos do Serviço
com os usuários, a partir de indicadores que serão êstabêlecidos no atendimento iniciê|, esses

indicadores constituirâo â "linha de base do atendimento" que será construída a partir das informações
do Plano de Atendimento lndúiduâl ou Femiliar. A avaliação dos resultados poderá observaí aspectos,
tais €omo:
/ O aumento da autonomiâ do usuário para superação da5 barreiras;
,/ A ampliação do acesso à informação;
/ A diminuição do isolamento social;
/ O apoio à convivência familiãr ecomunitária com qualidade;
7 A diminuição das situaçõês de negligên.ia, maus tratos, abândono;
./ Oacesao a outros selviços no território;
r' A prevênção da institucionalização;
,' O ãpoio aos cuidadoíes familiares; diminuição do stress; aumento do autocuidedo e dâ autonomia;

" A diminuição dos custos dâ Íamília com os cuidadosj

" O apoio à inclusão produtiva da famíliâj
,/ O fortalecimento do papel protetivo da Íamília.

Os indivíduos atendidos serão divididos em grupos de modo que o trabalho se tornê mâis
efetivo. O critério da divisão será respeitar caracteíísticas de cada um, de modo a proporcionaí melhor
funcionamento individuâl e grupal, Haverá momentos de interação entre os grupos, assim como destes
com a comunidadê.

Dentre o serviço oferecido está também a Colônia de Fériâs, que âcontece semêstralmente, em
janeiro ê julho de cadã âno, das th0o às 17h0O, durante 15 dias. Cada usuário pârticipâ dentro de seu
horário usual de atendimento (os que vêem em meio período, continuam em meio pêriodo e que os são
integral, também).

Em cada colôniâ são programadas atividades diferenciadas, como passeios a clLtbes, dia do
modeio, passeio a uma escole dê dançâ, etc, envolvêndo sempre parcerias com instituições e
profissionôis de Íôra e desenvolvendo âçõ€s que se difeaenciem do contêúdo diário dado nas oflcinas e
atividades de cuidad05 básicos e instrumentâis.

O serviço de transporte de usuário seÍá oJertado para até 18 pessoas, segundo critério
sócio assistencial, que leva em consideração: o grau de dependência do deficiente (mobilidade
reduzida) e vulnerabilidade.

Unidadê I-Av. Ahélia CúryGabnel.470l - Jardim Soíaia - §áoJosé do Rio P,êto/SP
Unldôde U Rua Sebastana Cándio Perei.a, 30 - JaÍdim Mara@nã -SãoJo+ do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 - vlw âssociâcàoÍenasce..org.br
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O serviço de transporte é realizado com pontos deÍinidos
embarque/desembarque, levando em consideração o trânsito e acesso, de forma a

percurso, e logo, o tempo despendido para o mesmo. Em casos de área rural o
embarque/desembaÍque é sempre definido na rua/estrâda asfaltada mais próxima.

4 - TNDTCAOORES / PARÂMETROS

para o
reduzir o
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Unidade I ' Av. Amélia Cury Gâbriê|, 4701 -Jardim Sorâia - são José do Rio Preto/sP
Unidade ll Ruã Sebasliaô. Cãndio PereiB,30- Jardim Mâraánã -sáoJôsé.lo Rio PÍêIô/SP

Fooer (17) 3213.9595 - M.assodacaoreoascêr orc.br

OBJETIVO ESPECÍFICO
RESUTTADOS

ESPÉRADOS
rNorcaDoREs DADOS M€IOs DE VERIFICAçÃO

Promovêrâ ãutonomiâ

qualidôdê de vidâ das

cuidãdôrês ê suâs

deficiên.ia e

Número dê usuá.ios âtendidos.

âtividades

Número dê usuários
participà ndo das àtividâdês

Número dê usuários sêm
autonomia nas dimensõês

bási.a e instrumêntal.

Avà1iação ê observação do
desêmpenho ocupacional pela

equipe € reunião
multiprofissional para discussão

de caso. Relatório.

Número de usuários com
autonomia nasdimer'sões

básícà ê instrumêntal.

Avaliação e obseruação do
dêsem pe n ho ocspâciona I pe la

equipe e reunião
multiprof issional para discu5são

de câso. Rêlatório.

Desênvolver ações
espê.ialiàdas pàrá á

supêrâção dâs situâçôês
violadolâs de dirêitos

contribuir

Contríbuir

familiâ.

Número de usuários co6
situação vio lador. de díreilos.

observâção dê indícios de
situeção vio lãdora de dirêito

pêla equipê técnicâ ê monitores.
Reunião multiprofissional pâra

discussão de caso. Visita
domiciliêr, Regisiro em

orontuário.
que contribuiêm Parã

intensiÍicação dâ

Prevenira searetação
dos usuários dos

Seruiço, asseaurãndoo
dkeito ã convivêncià

fâmiliâr e comunitária.

Número de usuários que

sup€rârãm a situação vío lâdorã

de direítos.

Núme.o de usuários
panicipànóo en ativid ades

colêtivâs com a família.

Acompânhamênto e oriêntâção
dã situâção pêlã êquipê técnicã e

monitores. Reunião
multiprof issionàl parã discussào

de caso. Vísitâ domiciliar.

!êclslrell! pr!!l!Í!9
PIano ind:vidual de alendimento

ê grupo dêíàmíiias.
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Contribuir

Númêro de usuários
participando de atividadês

comunitárias-

Plãno individual de atendimento

e srupo dê fêmilias.

Promoverãcêssos a

bênêfrcios, progí"mas
detÊnsferência de

rendâ ê outros seNiços
socioa§§i§tênciãis, das

Contribuir

polít;cas

públicas.

Númêrô dê usuários

bênêficiários do Pror.àmê de
Transferênciâ dê Rênda {Bolsa

Família).

-- rl,i-.- a" *r;ri"l -
beneficiários do Beneflcio de
Prêstâção Continuadâ parã

Pessoâ com Dêficiência (BPc

PCD).

Atendimento social.

Encaminhamentos. Registro êm

prontuário.

-nt.ú."nto 

r*i"r.
Encâminhamento.. Rêgistro em

Númêro de usuários quê não

5e enquadÊm nos crítéíos do
BPC PCD.

Atendimento social. Registro
prontuáÍio.

Número de üsuários
êncaminhados e acuârdando

inclusão no BPC PCD.

Atendimento §ocial. Registro

prontuáÍio.

dêGãrantiâ de
Direitos.

Númerc de usuários
êncàminhâdos para â Rede

socioassistencial (Proteção
sociâl Básica - cRAs).

Atendimento social. Resistro

prontuário.

públicassetoriais e dô
Sistêma de Garantia dê

Diíeitos.

Númêrc de ercaminhãmentos
rêâlizãdos para a Rede

Socioâssistênciâl (PÍoteção

SociâlBásica - CRAS) que ío.am
êfêtÍvâdos.

Atêndimento so.Íâ1. Rêgistro

prontuáriô.

Número dê êncamínhamentos
para a Rede So.ioassistênciâl

{Proteção sôcia I Espêciê I -

cREAS).

Atend imento socia l. Resistro
prontuário.

Número de en.aminhamentos
realizados pàB a Rede

soc,oâ§sistência, lProleção
Social Especia I de Média

Complêxidãde - CREAS) que

fôrâm êfêtivâdôs

Atendimento social. Rêgistro
prontuá.io.

Número de usuários
encaminhâdos pâra acesso às

demais políticas públicas.

Atêndimênto sociãl- Regisiro
prontuário.

uuidade t - av- Amélh cury GabÍiel. 4701 - Jardim §orâiâ são José do Rio Prelo/sP
unidâdê ll - Rua sebaêtiâm cândio PereiÉ 30 - Jardim À4aEmhã - são Josó do RiÔ PÍeto/SP

Foíê: (17) 3213.9595 ww.a§ociâ€ore.aser.ory'br
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Número dê encaminhamêntos
rcalizados para as d€mais

políticas públícâs.

Atêndimento social. Registro

Prontuário.

Númêro dê usuários

en€áminhados paÉ o 5istêma
de GaÉntia de Direitos.

Atêndimento social. Registro

Prontuário.

Número de encaminhamentos
real'zados pêrã o Sistêmâ de

Gârôntià dê Dirêitos quê foràm
€fetivados.

Atêndimênlo social. Regisúo

Prôntuário.

Promovêrâpoio às

famílias nâ tãrêfã de
cuidâr, diminuíndo â

trãbalho e utiliz.ndo
mêios de comunicare

cuidàrque vi§êm à

somente cuidados de

%de

Númêrô dê rêuníõês/srupos

fàmíliâs/cuidâdorês
participando das Íeuníões.

Prevenk situaçô€s de
sobrêcãrga e dêsgaste

provê n iê ntês da rêlâção
de p.estâçào/demanda

permanentes/prolonsa

Diminuição

% dêfamtlias quê

diminuiçâoda
Número de Êàmílias quê
rêlàtacm dilni6uição dâ
sobrêcar8a dêtÉbalho.

Atênd jmênto psicossocia l.

Registro em prontuário.

5 - RECURSoS LOGíSÍCOS

Espoco fisíco necessórto poro o Execucão do SeNlao

O Sêrviço de Cêntro Diâ será executãdo pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associaçâo

Renascet situâda ná Unidade I - Av. Amélia Cury Gàbriel, 4701 - Jârdim Soraia e támbém, na Unidade ll ,
quando programâdo para visitas e atividades externas - Ruã Sebastiâna Cándio Pereira, 30 - lardim
Maracanã, ambas unidades em 5ãoJosé do Rio Preto.

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

reuniôes de equipe.

unidade l- Av, Amélia cury Gabnel4T0l - Jardim Soraia - Sãô Josê do Rio Preto/SP
unidádê Ir-Ruá Sêbâstàna C6ndlo Percna.30 - Jârdim MaÉcânã são Josê do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3213.9595 -ww.ásociâ€orênáer.org.bÍ



Quantidade Descrição

01 Sala Equipe Técnica 5,2m x 4m

04 saias dê ativldades êm Grupo 6m x 6m

c1 Sala culinária 6m x 6m

01 8â6heiro femininc 6rn x 2.6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6rn

01 Corredor

DeclaÉda de Uiilidâde Públlca lMunicipal Lei 5455 de 1ll0Z94
Declarada de Utilidade Pública EstadualLeinô. 1i.399 de 0'l/07/03

Reconhecida Ulilidadê Pública FedeÍalDêdeio Publicádo no DoU 17l10/97

ceÍlifrcado de E.Íidàdê de Fins Filânúópico Resôlúção n'. 252 dé 06/Í 2/00

CNPJ: 71.744 007/0001-65

RECURSOS MATERIAIS: EqUIPAMENTO/MATÊRIAL PERMANENTE

Unidade I - Av. Amélia cu.y Gab.iel, 4701 - Jardim soÉia são Jcé do Rio PreiolsP
trnidadâ lr-Rua Sebastiâna Cândio Pêreí6.30 - Jadim MáÉ6nã São José do Rio Preio/SP

Fofle: (17) 3213.9595 ww.associa@orenaseÍ.ôÍg.br

/

Quentidade
01

De§crição

Sala Espera/Recêpçâo

01 Sala telefonista / Âtendimento ao público

01 Sala Arquivo (parã prontuáriôs e ciocumentos do5 us!árlos)

01 Banheiro para público 1,35ín x 2,8rat

01 Refeitório 9,85m x 6,15m

01 Cozinha 6m x 5m

01 ÁÍea de serviço pâra limpeza pratos/utensílios m x 5m

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

01 Cámarê fria 6,05m x 3,6m

01 PátiO

01 Lãvanderia-9,3mx2m

01 Sala de informàtica

Quântidade Descrição

01 sala Equipe Técnica 5,2m x 4mi 02 armário de aço fechâdo de 02 portas, 01 mesâ

individual, 01 mesa de rêuniâo,02 computadores.

01 Sala de atividades em Grupo: 02 mesas de madeiras,02 bancos, 01 mesa monitor, 01

cadeira monitor, 01 êstante de aço abêrtã com 03 pEElgq{1lq$iq!9' --
01 sala de atividades em Grupo:02 mêsâs sextagonal,0l armário dê aço fechado de 02

portas, 02 êstantes de aço abertâ €om 03 pBteleiras cada, 01 mesa monitor, Ol cadeira,

03 vêntilàdores, L4 caderíds

01 Sâla de atividades em Grupo: 02 mesas retangulâ.es, 03 armários de aço fechado com

02 portas, 01 mesa técnicô, 01 cãddra, 01 ventilador, 02 estantes de aço aberta com 06

pratelerÍâs, 03 bandrnhà5

01 sâla de atividades em Grupo:02 mesas retangulares,03 3rmário de aÇo fechado 03

poítas, 01 estante de aço ab€rto com 06 prateleirâs, 01 mesa professor, 01 cadeira, 02

venlrladores, 18 (ade,ras

01. Sala culináriâ 6m x 6m: 02 Íreezer horDontdl 02 poÉas, 01togão dê 08 bocas, 01 mesa



DêclaÍada d. Uülidade Pública lv unicipal Lei í55 de 11/02/94
Declaíadâ de Utiidade Pública Estadualtêino. ,r.399 dê 04/07/03

Reconhecida Lxilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/97
Ceíifrcado de Eúdade de Fins Filânlrópi@ - Resolução no.252 de 06h2lOO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

pêquênâ, 0l geladeira/ 01 balcâo de MDF 09 portas,08 gavetas pequenas,02 gavetas
grandes

01 Bãnheiro feminino 6m x 2,6m

01 Banheiro masculino 6m x 2,6m

01 Sala para atendimento individual

01 Corredor: com 04 ârmários roupeiro-16 portas

Áreas comuns
quântidade

01- -
Descrição

Sala Esperd/Recepção: 01sofá de 03 lugares e 01 sofá dê 02 lugares

01 Sala telefonista / Atendimento ao público: 01 balcão de mdt 02 computadores, 01
PABX, 01 impressorâ multifuncional, 01armário de 02 portas fechado, 01 arquivo

o1 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários): 11 estantes com 06
prateleiras abertas cada

01 Barheiro para públi€o 1,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m: 15 mesas com M càdeiras Ílxâs, 01 bebedouro, O1 balcão de
servir alimentos quêntes com 08 recipientes, 01 bâlcâo de servir alimêntos frios com 04
recipientes, 06 ventiladores

01 Cozinha 6m )( 5m: 01 Íogão industrial 08 bocas,01 coifa,01 fôrno a gás com 01
prateleira, 01 forno â gás com 02 prateleiras, 01 balcão de mdf com 10 portas e 08
gavetas,0l raladorde queijo,0l moedor de carne

01 Área de serviço para limpeza p.atos/utensílios4m x 5m: 01 mesã dê grânito, O1 bancada
de gaânito com 08 portas de coarer em baixo

01 Á.ea de despensa (guarda de mantimentos) 4,55m x 6m: Ol freezer horizontel 02 portas,

01 armário de 02 portas fechado, prateleÍas fixas de concreto ebertas
01 Pátio de descanso: 80 colchonetes

0t Lavanderia - 9,3m x 2m: 01 máqutna de lavar roupa, 01 tanquinho

01 Sala de infoÍmática: 09 computadores,09 mesas e 09 cadeiras

6 - PREVISÃO DE RECETTAS E OE DESPESAS (previsão de
Íealizadas na execução das ações objeto desta parceÍia);
Receitas:

.eceitas e de despesas a serem

Receita Municipal Estadual Federal Fêdêrâl

Reprogramado

Valor global

lnicial Rs676.300,00 RS48.000,00 Rs48.000,00 R520s.000,00 Rs977.300,00

1o Aditivo R51.146.843,00 Rs216.000,00 Rs0,00 Rs38.000,00 RS 1.400.843,00

2ô Aditivo Rs578.190,00 R596.00O,0O Rso,oo Rs0,o0 R5 674.190,00

Unidade l- Av Amélia CuÍy Gabdel,470l - JaÍdim SoÉia - Sãô Josê dô Rio P.eto/SP
Unidade ll -Rua Sebasiana Cândiô PereiÉ,30 JâÍdim Mâracaná Sã o José do Rio PÍêto/SP

Fone:117) 3213 9595 -ww associâ@orenasrer.org br



Oeclarada de Uülidade Públi€ Municipâl Lêi 5455 de 1V02,94
oecla.adâ de urilidâde Pública Esradual Lcino. 11,399 dê 04/07/03

Rêconhêcida Utilidade Pública Federal DecÍeto Publicado ho OOU 17l10/97
Cerüficado dê Entidáde dê Fiôs Filanlrôpico - Rêsolução no 252 de 06112100

CNPJ: 71 .7,14 007/0001-66

Despesâs:

6.1- QUADRO DE PESSOAT

QÍD FUNúO
BÀSE

fONTE

MENTO

0t 30 CLT Rs 3.705,62 1

01 30 CLT R5 3.070,48 1

01 CLT RS 3.498,62 1

01 Cozanheira Ens.Fund- CLT R§ 1.573,00 1

01 Assist.Administrativo 44 CLÍ Rs 1.s98,1s 1

01 Rs 1.37s,3s 1

01 ctT R§1370,00 1

0t En5.Fund CLT RS 1.383,18 1

01 NrvelMédio CLT Rs 1.869,42 1

05 NivelMéd,o 44 CLT RS1.666,00 1

*Fonte de Financiamento:

1- com recurso Municipal;

2 - com recurso Estadual;

6.2 - SERvrçO5 DE TERCETROS/SENEFÍCrOS

. Págâmento de vale transporte.

. Pagamento de vale âlimentáção.

6.3-MATERIAI. DE CONSUMO:

â) Mâteriel de Éxpedlênte (escritório):
cola branca, corretivo, caneta esferográficã, marcador de texto, cd, DVD, capa para cd, envelopes,
grampos para Srampeador, grampeador, clipes, perfurâdor, carimbeira, tinta para caíimbeiÍa, pincéis

atômicos, papel oflcio, papel A4, fita larga transparente, pilhas, flta crepe, borracha, lápis, régua,
têsourã, caneta hidrocor, pastã corn elástico, paste ênvelope, pasta AZ, caixe arquivo morto. macho e

fême3, pasta suspensã, cartolina, lápis borrôcha, sáneta p/ quadro branco, câneta p/ cd, calculâdora,
elástico para dinheiro, pâsta catalogo, etiquetas, clipê§, cârtucho para imprêssora.

Unidade l-Av Améliá CoÍy Gabnel, 4701 - Jáídim Soraia - Sáo José do Rio Prêto/SP
Unidade ll- Ruâ §ebastiana Càndio PeÍeih. 30 - Jardim M.Éenã - São José do Rlo Prêto/SP

Fonê: {1 7) 3213.9595 , ww.âssociacaorenascer org.br
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DeclaÉdá de Utilidade Públioa Eãlâdual Lêi.'. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida ulilidade PÚblica Fed€íâlOecreto Publicado no DoU 17n0/97

ce.tficado dé Entidade de Fins FilanÚópico _ Rêsoruçáo no-252 d.06112O0
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b) MateÍial de HlSlene e Limpeza:

Creme dental, escovã de dente, papêl toalha, sabonete em pedra e líquido, papel higiênico, algodão

gazes, haste flexível, detetgente, água 5ânitária, limPador, lustra móveis, veneno spray, Íodo, vassoura,

mangueira d'agua, refi! pard rodo, cabo para vassotrra e rodo, esponja lavar louçâ, sabão em barra,

sabâo em pó desinfetante, luva de boríâcha, baldes, saco de lixo, bacia, vassoura sânitária, cesto de lixo,

pano de chão, cera líqlrida, esponja de lavar roupa, amaciante de roupa, êsponja de âço, palha de aço,

álcool, flanelâ, papeltoalha, estopa, anti desenSordurante, desodorizador paía âmbiente

c) GênerosAlimentícios:
Carne bovina, farinhâ de tÍigo, coalho, farinha de mandiocâ, fermento em pó, fermento biológico,

gelatina, maionese, milho, ervilha, ovos, peixe, Suco fauta concentrado, vinagre, alho, aveia, caldo de

galinha e caldo de carne, maÍgarina, bolachas, óleo, açúcar, arroz, caÍé, macarrão. extrato de tomate,

achocolatado, lêite em pó, sal.

d) Gás de cozlnha: botiião de 13 kg (P13), botÚão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg

(P4s).

e) Mateílal - PÍolocolo Sânitário

Álcoot líquido e em gel 7o%, avental, boríifôdor, dispenser para álcool êmgel, Foce shield,luvd

descartável, máscara de proteção respiratória, produto para tapete sânitizante. tapete sanitizante,

têímômetro digitalinfravermelho, totem para álcool em gel.

Material Socioeducativo:

1. AÍtes/Artesanato:
Sulfitão, isopor, goma aÍálrica 15 ml, giz cere cx 12, E.V.A, papêl contad, reebastêcedor pincel

atômico, pelito de sorvete, cd, cartucho impressora laser, lápis estacâ, apontadoa pâra lápis estaca,

giz colorido, caderno de desenho, papel manilha, canudo grosso pct, canudo fino, nanquim, têsoura

sem ponta, ceneca plástica, cesto de lixo fechado, bóia de braço, bóia de tronco, cd musica infantil,

papel higiênico para artes, âlgodão colorido pct, lixe de parede. esponja, carvão, copos descârtáveis

, chá mate (textura), farinha dê trigo (massa modelâr), feijão (colagem), grão de bico {colagem),

mecarrão colorido, amido de milho (mingau) e massa para modelar, fósforo, pa,ito de dente,

prendedor de roupas, barbantê, lantejoula. Sprey bíilhante ( verniz), Spray fosco ( verniz),borrifador

spray, tintas pare pintura a dedo, telas/painéis para pintura, massa ceíâmica, carvões para desenho,

TNT, tule, elásticos de roupa, g;z dê cera jumbo, lápis jumbo, glitter, biscuit, pâpel ceda, pistola de

colâ quente. bastão de cola quentê, anelina, apontadores.

Uniilade l- Av. Améliá Cüry Gabíiel,4701 -JaÍdim SoÉia - São Jo§é do Rio Preto/SP
unidâdê ll-Rua sebastiana Cándio P€reiíá,30 -Jadim À44Ía6nã -SãoJosé do Rio P!êto/SP

Fonê: (17) 3213.9595 - M-associacâorenaÉcer.otg-b,

r'



2. Culinária:
Farinha de trigo, Farinha integÉ|, Maisena, Aveia em flocos, Fubá, Farinha de rosca, Ovos, Leite,

logurte integral, Achocolatado, Açúca. Íefinado, Açú€ãr cristal, Adoçante, Sal, Pão de formâ,

Chocolate em barra 1kg, Chocolate granulado, Leite condensado, Creme de leate, teite de coco/

Coco ralado, Batata palha, Gelatina com sabor, Gelatina sem sabor, Leite em pó, Fermento,

Margarina, Óleo, Molho de tomate, Cenoura, Alho, Abobrinha, Berinjela, Tomate, Alface, Rúcula,

Cebola, Batata, Milho enlatado, Bônôna, Mâça, Pera, Melão, Mamâo, Moíango, Limão, Laranja,

Maracujá, Melância, Arroz, Milho, Salsicha, Queijo ralado, Queijo mussarela, Presunto, Palito de

soív€te, Palito de pirulito, Palito de dente, Formãs de bombom, Copo de câfé descartável, Copo

grande descartável, Guardanapo, Papel filme, Papel alumínio, Toalha de papel, Filtro de café, Pó de

café, Chás diversos, Caderno pequeno, farinha integrâ1. fécula de mandioca, semente de linhâça,

uvas passâs, castanha do pârá, borrifêdor spray, azeite, gás (Clp).

3. AVD ê AVP:
Câdarço dê tênis, Barbante, Botôes, fivelas, Pãlito de sorvête, Fitô de cêtim, Tintâ de palhaço, Ínta
guache, Íinta de tecido, Tinta acrílica para ârtesanàto, Tintâ rêlevo, Cãmiseta branca, EVA colorido,

Tecido, Barbante cru, Barbante colorido, Folha sulfite, Papel cartâo, Cartolina, Papel dobradura,

Papel mi€ro-ondulado, lsopor, Palha de aço, Algodâo, Lápis grefite, Lápis de cor, Canetinhe,

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

Feltro diversas cores, Velcro, Cola pano, Cola brancâ, Cola quentê, Pistoia de cola quente, Íesoura
pequena, Tesourâ grande, zíper diversos tamanhos.

4. EstÍmulo Cognltlvo:

Folha sulfitê, Sulfitão, CaÍtolina branca, Papelcartão, Papel micro-ondulado, Papelcrepom, Folha de

seda, Papel Celofane, tápis grefite, Lápis dê cor, Giz de cêrâ, l-ápis jumbo, Canetinha, Giz de lousa,

Fita crepe fina, Fita crepe grossa, Durex, Régua, Caderno pêqueno, Caderno grande. Caderno dê

dêsenho, EVA diveíses corês, Tinta guache, Tinta relevo, Cola branca, Cola colorida, Tesouras, Clips

de papel, Palito de sorvete, Palito de churrasco, massa de modelar, alfabeto móvel, boÍrachã,

apontador, estojo, bucha de bânho, pincê|, grampo trilho(macho e fêmea), bastão de cola quente e

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

notas, quadro branco-

5. Atividede Motora e/ou Esportives:

Bolas dê plástico, Bolâs dê vôlêi, Bolâs de tênis, Bolas pequenâs diversas cores, Bambolê, Cordâ
grande. Corda individual, Peteca, Bexigas coloridas, Medalhas, Argolas de plástico, cones colôridos,

elástico diversos tâmanho, colchonete para ginástica, bola de basquetê, club, caneleiras.
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Dêclarada dê Ulilidade Pública l,lunicipalLei5455 dê 1l10294
oeclárada de Utilidade Públicâ Esradlal Lei no. 11-399 dê 04/07/03

Rêconh4ida Uülidadê Pública Fedeíal Oecreto Publi@do no OOU 17110197

ceíifcêdo dê Entidâdê de Fins FilanlÍópiôo Reelução no.252 de 06/12100

cNPJ: 71.744.007/0001-66

LJnidade I Av Amélia Cury Gabriel, 4701 -Jardim Soraia Sào José do Rio Píeto/SP
Unidàdê ll- Rua Sebastiane Cãndiô Pêrêra,30- JaÍdim lúârâcanã -São José do Rlo PÍêto/SP

Fonê {17)3213.9595 wwássociacaorenascer.o.g.br
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Declarada de Ulilidade Pública Municipal Lei 5455 de 1i102/94

Oecraradá de Utilidâde Públiôa Esradual Lei no. í1.399 de o4l07/03
Reconh*ida Uülidade PúblÉa FederalDecÍelo Púh,icado no DOU 17110/97

Cêilifcado de Entidade dê Fins Filanlrópi@ - Rêsolução no.252 de 06h2l0o
CNPJ: 71.744.007/0001-66

6. Jogos e/ou R€.Íeação/LareÍ:
Dama, trilha, Ludo, 60 segundos, pega varetâs, barâlho, memória, quebra cabeça, pula pirata, uno,

pula macaco, pega batata, pegâ vareta gigante, twister, eu sou,lice e tâpa certo, tatâme EVA,jogos

para Xbox, dominó infântil, pop it.

7. oânça: gel de cabelo, grampos para cabelo, elástico de roupas, TNT, tule, tecidos, velcro, kit

costura, fita de demarcação, linóleo, gancho cabide, pistola de cola quente, bastão de cola quente,

tinta de parede, tinta de palhaço, acessórios para figurino, bâtom, jogo de blush, pâncake, jogo dê

sombras, delineador, bâse líquida, pó compacto, lápis de olho, cd, baquetas.

5.4 - SERV|çOS DE TERCETROS:

. Pagamento de tarifas: Água e esgoto, energia elétrica e serviços de telecomunicação/internet.

. Pagamento de pÍestador de serviço: manutenção de software, suporte em ti, gerviço de

limpêza de piscina;

. Pagamentos de exames otupacionais: Exemês médicos para Ílns de admissâo e demissâo de

funcionários.
. TÍansporte de usuáÍios: para até 18 pessoas por meio de prêstador de serviços
. Serviço de contabilidade: mensal

6.6 - ANEXOS:

6.6.1- Grade de Atividades

6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

7 - ASSINATURA DO RESPONúVEL

Nome da Entidadei Associação Renascer

Nome do Oiriee ntê: Apa r€cido Feíêirã Pâch€co

caígo:Prêsidênte

com isso, pede-se o DEFERIMENTO dasAtiv

9,14

Unidade l- Av. Amélia Cury Gâbde|,4701 -JardiÍn SoEia - São José do Rio Prêlo/SP
Unidadê ll-Roa SebasüâÉ Cándio PêrêiE,30 Jardim MaG€nã São José do Rio P.êto/SP

Fonê: (17) 3213.9595 - \ívwv asociacaorênrscêr.o.s.br
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Declaíada de Utilidade Públicá Municipa! Lei 5455 de 11/02/94

DêclaÍada de útilidãde Pública EstâdualLeino. 11 399 de 04/07/03

Reconhêcldã Utilidâde Públlcá FêdeÍal Dec.eto Publicado no OOU 17l10/97

Cerüfcado de Entjdâdê de Fins Fihntrópicô ResolúÇão n'.252 de 06/12100

CNPJ: 7i.744 007/0001 66

' Unidade I 'Av. Amélia cury Gabnel, 4701 - JâÍdim §omia - sáo José do Rio PÍeto/§P

Uniaaie ri- nua seuastiana cándio PeÍeim, 30 - Jardim ÀrtôÉcãnã são José do Rio Preto/SP

j 
Fone: (17) 3213.9595 ww.associacaorenaser'ors'br
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oeclárada de UÍlidâdé Públi.a Municipal lêi 5455 de 11/0294

Declatada de t tilidâde Públicã Esiadual Lei no. í1 399 de 04/07/03

Re@nhecida úilidâdê Pública Fêde6l Deôrêto Publicadô nô DoU 17l10197

C€r{ificado de Eúidâde dê Fi.s Filanirópio - Resolução n'.252 de 06hZA0
CNPJ: 7Í.744 007/0001_66

6.6 - ANEXOS:

6.6.1- GÍâde de Atividâdes
sERvtço cENTRo DtA PARA PEssoAs coM DEFrclÊNclas E sEusFÁMlLlÁREs

0ias

ATIVIDADES
PERIODICID

ADE
HOBAEIO a

UI

Unidãde I - Av A$élia Cury Gabdel, 4701 - Jardim Solaiá - são Josê do Riõ PÍêto/sP

Unidade ll- Rua Sebâs1iam Cándio Perei.a,30- Jâdim MaEcanã - Sáo JoEé dÔ Rio Preto/SP
Fone: Í17) 3213.9ã95 _rYw.â$o.iacaoréóa$et oÍg br

Planêlamênto e organização dãs àtÍvidãdês.
.a

=
F

,E

Construçâo ê âvaliâgão do Plano lndividualízado
dê Atendimento- PIAem conjunto com êquipe
técni.ã, usuárío ê íãm
Construçãode Crâde apl'cada de ãtividâd€s

Reuniõês pa rã discussão dê câsos

Prontuários: ãbei.ura e êlimenlãção

Reunião pa13 avaliação do Serviço quanto ê §ua

quaiidâde e alcanc€ dos oblêtivos propostos

Realizãr âcoihimênto, ãtendimênto, vísita
domiciliar, êncâminhamenlo
a.ompânhâmento dos usuários de maneiE
coordenadâ coni a rêde sócioêssistencial

blicã e privada no âmbito pres€ncial.

Realizar acolhimênto, aiendimênto
encaminhamento ê acompãnhômento do:
usuários, de maneirâ coordenadã com a rêdê
socioãssistênclal pública e privâdâ no âmbito
remoto. {co.tãto teleÍôníco/aplicativo de

of.iiasocrpaclonais:

8:00/11:00
a33A/77:O0

Estimulação cognitiva

4,1*/Art*"".1. 8;00/11:00
733Al17tAo

Atendimenao psicôlógico e deterap'a ocupã.iônãl em

DIMENS
ÕEs SE

G

ÍE
R

AU

7:00/08:00

Diá.io

7:00/0Er0a X

E

5
g
Ê

,E

Diárlo

Diárlo

Cullnáriâ a,Ojl71:oo
15:00/17:30

TerS:00/9:00
Sex

Qui-
10:00/11:00
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Declâráda de Utilidadê Públicâ Municipal Lei 5455 de 11/ü294
OêolâÍada dê Utilidade Públicá EstadualLeino. 11.399 de 04/07/03

Rêconhecida Utlidade Pública Federal Oecreto Plblicedô no DOU 17l10/97
CeÍrjfcedô de Entidádê de Fi.s Fúanlôpi@ Resolúção no 252 de 06í2/00

CNPJ: 71.7,1ií.007/000156

unidade !- Av anélia cúryGabnel,4701 -Jârdim SoÉiô - Sáo José do Rio PÍelô/sP
unidãde ll - Ruâ S€bastiâná Càndio Pêreira.30 -Jardim Maracanã São José do Rio Prêtô/SP

Fone: (17) 321 3.S595 - l,w.assoeiaÉorênâscer.oÍg.br

Dançâ 8:00/11:00
1330/r7.OA

oficiôâsde âtividades motoÊs ê/oo êsportivâ5 8r00/u:00
a330117:OO

ofêrtâ dê âções de âpoio na realização de
atjvidadês essencia is da vida diária (cuidãdos a,ooltl too

Ofêrtâ de âpôio pãÉ âutonomia e parti.ipãção
(cuidãdos instrumentais)

Diário E:00/17:00

Colônie deÍériascom ofêrtas dê atividâdes

E

9
i

E
ô

Grupo .emoto com famílias 18:00/19:oo

Reunião remota com as famíliás

trabôlho

Atêndimênto técô..ô rêmôto â ÍâmÍliâ
(telêfônico e âplicâtivo dê mênsàgêns)

DíáÍio 8:00 às 17:00

Atendimento técn ico a familia pres€ncial Diário a:00 às 17i00

=4
f:

ô

Atúidadês nostêrritóriosdo município,visando
dêsenvolvêr âçõês quê propiciêm â partÍcipãção
das pessoas com deficiênciâ nâ vid. comunitáriâ
ê dotErritório, comor visitas a clubes, tÊatros,
interação com as êscolas, v;sitâsaos CRAS,

.àminhadas, pârticipação em âtividades
artÍstica5, culturais e esportivâ5
Adicslaçãocomô Política dêsâúde pErá ã
garãntaa de atendimento;
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Oeclarada dê Utilidade Públiêa Múíicipal Leiís5de 11/029,1

oeclarada de LJtiridade Pública EstadualLeino. 11.399 de 04/07/03
Re@nhecida Uülidade Pública FedeÉl De6e1o PublicadÕ nô DOU 17í 0/s7

Cedjfcado dê Enlidâde dê Fin6 Filanlrópi@ - R.soluÇão n'.252 de 6h2lOO
CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

Cronogrâma de atividades 2021

Unidâdê I - Av. Améliâ Cury Gêbriel, ,1701 Jardim SoÍãiá São José do Rio Preto/SP
Unidade ll-Rua Seba3li6na Cándio Pereira,30 Jardim MaÉ€nã - SãoJosé do Rio Prêto/SP

Fonê: (17) 3213.9595 - ww.asêo.iacaorenas@r.or9 br

Out Dez

Dimensão trabelho Técnico-Oper.tivo
Planejamento atividadês X

Construção ê avaliãção do Plano lndividualizado de Atendimento- PIA X X X

Coõstruçãô dê gradê dê âtívldàdês X X

Reuniõês pâíã discussãodê câsos X x X

Prontuários: Elaboração e alimentação X x x

Reunião para avâliação do serviço X

Dimensão tíabôlho com o Usuário

Rêalizaràcolhimento, âtêndímento, visita domicilíàr, êôcàminhamênto e

acompanhamêntodos usuários presencjãl
X X

Rêâ lizar acolhimênto, âtêndamêúo, vasata domiciliar/ encaminhamento e
àcomoanham€nto dos usuários remoto

x X

Of icinas de ocupacionais

Culináriâ X x X

X x

Estímulo cognitivo x X X

x x X

Atendimento psicológico ê de terapü ôcúpecionâlem espaçosnoêzelen X X X

X x

oficinês de atividàdês motoras e/ou esportivas X X X

Ofertâ dê ações de apoio na reâlÍzação de atividades essenciais da vidâ

diária.

X X X

Oferta de açõês de apôió pam autonomia e pârticipaçãô X X X

Dimensão do trabalho coma familia

Reunião rêmota com asÍamilias x

x X

Grupo remoto de fàmí{iãs x X x

Atêndimênto técnico à família (remoto e pr€s€n.ial) X x X

Oimênsão do trãbalho no têíitóíio
Atividades noteritório, como: visíâs â clübês, êscolãs,teatros, mus€usi
câminhadâs pêlo têrritório; visitâs ao CRAS do t€rritório; participação em
ãtividàdês ârtisticas, culturâi! ê êspoÉivâs.

x x X

Adiculâção côm à rede sócioãssistenciâ I ê demãis políticâs públicas. X X x



Dslarad. dê Uülidade Pübli€ Municipál Lêi 5/Í55 dê , 1/029a
DeclaÉdâ dê Utilidade Públicâ EsladualLeino. 11.399 dê 04/07rc3

Rêconhecida Uülidade Pública Fedêral DecÍeto Publicado no OOU 17l10/97
Cedificado de Enridâde de Fins Filânlrópico- ResôluÇão .o. 252 de 061'12100

cNPJ: 71.7214.007/0001-66

Cronog.ama de ativldades 2OZz

Jan Jun Jul ago Set

Dimensão trabâlho Té.nico.OpeÍativo
Planejamento atividades X

Construção ê âváliâção do Plãno lndividualizâdo de x X X X X X x X X

Construção de gr?de dê atividade5

Reuniõês pãrã discussãode casos X /. X x X x X X X

Prontuáriosr Elaboração e alimentaçâo X x X X X x X X x

Rêunião parâ âvãliâção do Sêrviço X x X X X X X X X

D irnensão tíabalho com o Usuá.io

Rea lizàr ã.olhimento, atêndimênto, v;sità domiciliàr,
ercaminhamento e acompanhahento dos usúários

x x x X X X

Reali?ar acolhim€nto, atendimento, visita domiciliar,
encaminhamênto e âcômpânhãmênto dos usuártos

x x x X x x x X

Oíicinas de ocupe€ionãis

C!linária X x X X X X X x

X X x x x x X

Éstímulo cognitivo x x x X x X X x X

x x X X X X X X x

Dança X x x x X x x X X

Oficinas de âtividades motorãs e/ou esportivàs X X X X X x X X

At€ndimênto pllcolósico e dêtêrãpaa odpâcionâlem espáço x X x X X x X x X

Otêrta dê açôes de apoio na rêâlização de ãtividâdês
ês§en€iaisda vid. diária.

x x x X x X X x X

Ofêrtâ de ações de apoio para âutonomia e pârticipação x x X X x X X X x

colônia de férias x X

oimensão do trabâlho com aíamilia
Reunião remota com ês famílias x X

X X X X x X X

crupo rêmôto dê familiãs X x X x X x X X

Atênd ime nto técnico à familia (remoto ê prêsen€ial) x X X X X X x X

Oimensão do trabalho no teríitório
Atividades no terrítório, comorvisitas a clubês,
escola5.teatros, mu5êus; câminhada§ pelo territóf io;
visitâs ao CRAS do territóío; participação em atividades
artísticâr cultur.is e esportivãs.

x x x x x x

ArtÍculâçãocom a rêde sócíoâssastenciâ I ê demais
políticas públicas,

x x X x ,i X x x

UnidaÍl€ I - av anéliâ cury Gabíel. a701 - Jaídim SoÍaia sião JGé do Rio PÍeto/SP
Unidade ll- Rua Sebaíianá Cândio Perêna,30- Jardim MaE€nã - Sáo Jo* do Rio Prelo/SP

Fonei (17) 3213.9595 _w.associacaorenasêí.o,9 br
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 202í

NOmE DO SERVIçO: Proteç:ão Socjal Especial para pes§oas com deíicência e suas familias êm Centro Dia

!'igência da parceriat 0110112o1a a 3010912022

Vigência do ío aditivo: 01107t2019 a 30l1gl2121

Vigência do 20 aditivo: 01110t2021 a 3OlA9l2O22

O gem do Íecurso: ESTADUAL

DESPESAS OU']'UBRO NOVEMBRO DEZEMBRIf, PROVII'IONAMENTO TOTAL

Serviços de 
.l 

erceiros R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 RS I750,00

Material dê Consurno R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 14.250,00

TOTAL RÍi 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
R$

\$ 24.000,00

W rx
Y2

i,ri'

'uub\
kftffiçÂ
, l,'Éeneim Pocneco

Sáo Jose do Rio Preto,14 de S;etembro de 2021.



PLANO OEAPUCAÇÃO OS RÉCUR§OS FiNANCEIROS

Â!s.a131

NOtltE DO sÉRVlÇO: P.oieçáo S@ral€sprnar psra pêsses 6m dêÍcência esua6 ramlli6s em Cêntíô Dia

vigênct. dá pá@í.: 01^c1l2014. 30t09ti022
vlgêtrct. do l' .dÍl!o: 01/07D019 a 3U09Do21

Vlgancl. do 2' adltlvo: 01/1 0D021 a 3ah9t2022

RECURSO RECURSO9 DoÂÇÁo E E OOAçÃC DE

R$ 92.460 00 RS R$ 92.460,00

RS R$ R5

R$ 8.730,00 RS RS RS 6.730,00

RS 2.9 0,00 R$ R$ RS 2.910,00

R$ 4.650 0D R5 RS R$ F_q 4.650.00

S6rulços d6 TêÍcelÍorr / RS 12.300,00 RS RS R$ 12.300,00

R6 15.270,00 RS 1750 00 RÍ, RS RS RS 25.020,00

R$ 14.230,00 R$ a, ,/
ÍOÍAL R$ 136.3:!0,00 RS 24.0n0,00 R5 

--J 
1b0.320,00

Sáo Jo6. doRlo Píêio, 14 de Sêlêmbb dê?021. 

ffi

/t / '////Á .
/-"
apiÍ*ido fidÍ86 Pich

"1t"J*oa'n"



CRONOGaAI/IA OÊ DESEMBOLSO OOS RECURAOA FNANCEIROS
ANO 2022

NOIVIE DO AERVIço: Protêçáo So.ial Especial para p€ssoas com deÍcência e suas Íamilias €m Cenúo Diã
Vigência da paí'6sriÍ: 0'll0112014 a nOKgEO22

Vigênciâ do 1' 8d[ivoi 01 /0712019 a XOtAgl2021

Vigénciá do ? odilivo: 01/1OnO21 â 30ng?o22
Origêm do rêcursor ÍvlUNlClPAL

R' ,Á\,ú

ry'r*d*
T

SãoJosé do Ro Prcio. diâ 14de §€lêmlrod€ 2021

lõlF-mr! sf$ljs J

/...\ z sz/t/ Á
(/,!- l*"\
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CRONOGRA-MA DÉ OÊSENAOLSO OOS RECIJI1SOS FINÂNCEIROS
aNo 2022

NOÍMEDosÊRVlÇOr PÍoleçàó socialEspeDa paíâpe*oascômd€ícêncaesua3íamlliã6emceniÍoDâ
vgérci.dã pa|6lá: J1D1/2013 â 3OO9/'rr22
VOéncia do 1'adrtivo 01lolP419 a30l1gDo21

Vqêncl. dô 2" aditlvo A1A0DA21aX\fiSno22
OriFm do ÍeüÉo: EI;TAI)UAI

R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 É$ 3.250 00 R$ 3.250,00 R$ r).250 00 R$ 3.250,00 R$ 3 250,00 R$ 3.250,0C R$ 3.250,00 Rl 29.250,00

R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 Ft$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ ,1750 00 R$ 4.750,00 R§ 1.750,y
f$ 

4.750,00 Rt 42.750,00

'IOTAL R$ 8.000 00 R$ 8.000,00 Ft$ 8.000,00 R$ I000,00 R$ 1.000 00 R$ 8.000,00 R$ 8 oo0.o0 r*;í"2c $ I000,00
/)

R, 72 000,00

,/ / il,/
s!o Jcé do Rio P,eto,08 dâJlhho dê2021 {Tr'ffi
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ptaNo D! aptrcÀi:Ããã§;iióüàsos rnatcrtnos
aNo 2072

NOME DO SERVIçO: Prot€çáo SocialEspcci€lpaÍa pessoa§ com dêÍicência ê suás lâml asem Ce.lro Ora

Vlgênci. d. pa.@ria: 01/01/2A18 a 
'!0t09t7o22

vrgêrciá do ,' ádili@: 01/0712019 ô 30t092a21

V gênclá do 2' .dilivo: 01/1012021 a 30bgAA22

oESPESÁS
DOAÇÂO DE DoaÇÂo DÉ

R$ 300 380 00 R$ R§ R$ 300.380 00

RS RS R$

RS 28.500.00 RS R!i R$ 28.500.00

RS 9 500.01) R$ RS RS 9.500,00

R$ 15.000,01' RS RS Rg R$ 15.000,00

SêÍviços d6 TsÍcslroí / R$ 38.540,00 R$ RS R$ 38.540.00

RS 49.950 oD R$ 29250,0ú 8$ RS R$ 79.200,00

RS RS 42 740,0(, RS R$
^,/ \

R5

J4oo
TOÍAL 441 R$ 72.000,0t R$ R$ R$ 513.870,00

si..,6id.R.pd. 4d€sciãh..hx2, 
fcã.üfifitsôf! srrüa< Iqi.q;;.- Í

/ 
^-.// //t^/ /\.

aparEl('o ÉeÍêrá Pích€co
p"*.r"d.Á..;","à. n."*.


