
5ão José do Rio Preto, 07 de Novembro de 2022.

Ofício Ns 159/2022

Excelentíssimo Senhor

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Prefeito Municipal de Bálsamo

Referente: Aditamento de Termo de Fomento, de parceria entre a Associação

Renascer e a Prefeitura Municipal de Bálsamo para a vigência de OU07/2O21a

3u72/2023

A ASSOC|AçÃO RENASCER, inscrita no CNP.I/MF, sob ne71.744.0071000166 e

D.U.P. Municipal Lei ne. 5455/94, sediada na Cidade e Comarca de 5ão José do Rio

Preto/SP, na Av. Amélia Cury Gabriel, 4701, Jardim Soraia, neste ato representâda pela

sua presidente, o Sr. Aparecido Ferreira Pacheco, brasileiro, casado, aposentado,

portador da cédula de ldentidade ne. 7.546.299-0 SSP/SP,.esidentê e domiciliado

nesta cidade de São losé do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond.

Dahma ll, vem respeitosamente até a ilustre presença do Senhor Prefeito, para expor o

quanto se segue:

A Associação Renascer trata-se de uma entidade assistencial, sem flns

econômicos, que desenvolve atividades de reâbilitação e habilitação clínica,

educacional, social, capacitação e treinamento para o trabalho.

Atualmentê atende 300 (Írezentas) crianças, adolescentes e adultos com

deficiência inteledual ou deficiência inteledual assoçiada à Íísica, originada de lesão

cerebral ou não, síndrome de down e demais casos, de nossa cidade e Íegião. A

instituição possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência social,

renovada conforme Portaria N" 83, de 27 de NIaio de 2020, 235874,001122012020 de 0711212020

a 06t12t2023.
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Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidade sem flns

lucrativos, que precisa de parcerias para sua manutenção, mediante recursos

insuÍicientes, o presente é para solicitar a parcêda para o ano de 2022 de Janeiro a

OezembÍo, no valor de RS 616,(x) (Seiscentos e dezes§eis reais) mensais per capita
para até 04 atendidos deste Município, destinado às despesas das atividades

educacionais dos atendidos, conforme projeto em anexo.

Na certeza do vosso pronto atendimento, renovamos nossos protestos de

estima e apreço e nos colocamo§ ra disposição para quaisquer esclarecimentos
que 5e fizer necessário.

rreira Pa

ciação Re

sãolosé do Rio Preto/sP
unidâde r-Âv, amélià cury Gábriel,47ot -r..dim sorôia -Íel:17-3213,959s

Lrôldad. r- Ru. s€bástiân. cândio P.rêna,30-Járdtm Maràcanã,Í€t:17-3216.9595
Emaíl: oroiêtos@.5so.i!@orêhàsc.r,on,br ste:M..$ocieo.en.3.erorg,br



oê.larada de Utllidade Pública Municipôl Lêi 5455 de 11/0294
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PLANO DE TRABALHO / PREFEITURA MUNICIPAL DE

Associação Renascer

_ DADOS CADASTRAIS

Dados cadastrais da Entidade - PÍoponente:
!
1.

Município/Estado: São José do

Rio Preto/SP

CNPI: 71.744.007/0001'66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lardim Soraia - 5ão losé do Rio Prêto - SP - CEP

75075-220

Telefone: 17 I Fax:

3213.e5ss ]

e-mail: prqic!qq@ê!§.qg.a!a9lg!ê§çc!-9lBór;

Ne da Conta Corrente: 151002-

9

Código do Banco: Banco do BÍasil- 001

Ne da Agência:0057-4 Praça de Pagamento: São José do Rio Preto

2, Dados cadastrais do Dirigente da Entidadê
Nome:Aparecido Ferreirâ Pac eco Data da Posse: 15/05/2021

Nacionalidade: Braslleiro Estado civil:

Casado

Cargo/Função:Presidente

CPF: 42a.673.558-34 RG:7.546.299-0 urgao expeoroor:

SSP/SP

Data da Expedição:

24/Oa/2075

Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond, Dahma ll - 5ão losé do Rio Preto -SP - CEP

15.061.751

Telefone Residencial:

(17)3213.9s95

TeleÍone Celular:

\17) 9977s-7644

e-mail:

administrador@associacaorenascer.org.br

sãorosé do Rio Preto/sP

unldadel Av,AméllrcuryGabriel,4Tú-Jardimsôrâia=Íel:17-3213,9s9s
u.id.d. rr- Ruasêbasti.nà cândio Perêlrê,30 Ja.dimMã.acànã-Íêl:17-321â9595

Emêll: prolêiô5@àssocra.ãorênàsc.r.oEÚ §iê:ww.êtrci.Éoren.scer.org.br
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Declarada de Utildade Pública Í\4unicipalLei5455 de 1110294

oeclaÍada de utilidadê Pública EsiâdualLê1nc. 11.399 dê 04/07/03
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PROJETO

| - Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou proiêtos ê mêtas a serem atingidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do

deficiente inteledual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte, cultura e trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de 1' à 3'série, os programas são aplicados

levando em consideração os interesses, capacidades, caraderísticas e necessidâdes de

aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes características e

necessidades de cada aluno.

Por possuírem os deÍicientes inteiectuais a necessidade de um serviço

especializado e diferenciado, através de atividades indiüduais ou em grupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conformidade
com a legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada
todos, inclusive os que sofrem de deficiências gíaves.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e

atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitam05 de parcerias com

órgãos públicos para a manutenção da instituiçâo, seja na parte de recursos humanos,
custeio da estrutura, materiêis de consumo e avaliação multidisciplinar, conforme
encaminhamento do Município, para identiÍlcação de deÍjciência, Íases do
desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

âtendimento ou encaminhamento para outra instituição apropriada.

Desta forma, como atenderemos a até 04 municipes de Balsamo, ó necessafla a
parceriã com este municÍpio para o repasse de verba referente ao custeio destes

são .Losé dô Ríõ preto/sP

unidade r -av. amêlla curvG.briêt, 4701, J.rdih soraià,Têt: 17,3213.9595
Uôldâde l-RuãSêbastlâhaCàndroperêtra,30-.iôrdtôM.ràcànã-Íetr1? 32i.6,9595

imail: proielor@ssocj.caorênaser.ô'..h. Sit€:ww.ôerEiêc.orênàser,orÉbr



Deolarãdâ de utilidade Pública lr,4unicipalLei5rl5S dê 1í10294

Declerâda de Utilidade PÚblica Esiádual Lêl n'. 1 1 399 de 04/07/03

Rêconhecida uülidadê Pública FedêhlO€cÍêto Publicâdo m oou 17í0197

certificado de Entidade d. Fins Fiiant ópico - Resolu!âo n".252 de 06/12100

CNPJ: 71.744.0020001-66

atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou custeio

de serviços e/ou materiais de consumo e/ou avaliação de alunos por equipe

multidi5ciplinar, que esteiam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do objeto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de

1" à 3'série de até 04 pessoas com deficiência inteiectual do município de Bálsamo.

lll - A descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou proietos a

Serem executados;

Metas

- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo ensino e aprendizagem a

melhora da independência, autonomia, concentração e atenção,

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais especializados e adaptados às

necessidades individuais dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão, ao

social eà cidadania efetiva.

lv - a foÍma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a ele§ a$eladas;

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente

intelectuall

- cuÍrículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades lndividuais, de adaptar o conteúdo dos
s5o J6é do Riô Prêto/sP

Uôdãdê -Av.Améllã curyGabriê1,4701-tardlmSorôiá Íêl: 17 3213.9s95
unidad€1r-Ru.slbasti.n.cándioPêrêira,30-rardimMaracônã-Íel:17 3216,9595

€mail: oroielos@âssoclà.aôrênôscer.oB.br Sitê:ww.âssô.iâcàôrênãlcer.org.br
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Declarada de Utilidade PÚblica lvlunicipâlLêi5455 de l1l02l94
DeclaÍâda de unlidade Públicá E§iadúalLei n'.11 399 de 04/07/03

ReconhecLdã útilidade Pública FêdêÉlOecreto Plrblicâdo no DOU 17/10/97

Certiícâdo dê Enlidade de Fin§ Filânt ópieo- RêsoluÇão n'- 252 d. a6l12l0o
CNPJr 71.744 007/0001-66

programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os programas de êstudos devem atender às necêssidades individuais das

crianças e não o contrário.

Íodos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a iSualdade de

oportunidade5 e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diÍeíenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diferenças Íavorecem as relações interpessoais. o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e Íundamental, período matutino ou

verpertino, são oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa,

Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática

adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da

base comum nâaional:

. Área motora, sensorial e cognitivai

. Atividades de Vida Diáriaj

. Cozinha Pedagógica;

. Visitas / lnteíação: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os

temas abordados em sala de aula;

A referência teórica e de embasamento do tabalho tem enÍoque no Modelo

Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos

Parâmetros Curriculares Nacional (PCNS).

Cur.ículo tuncional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosoÍia de educação que determina a

forma e o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a
interação positiva do aluno com o meio, considerando os deseiot as necessidades, as

SâoJGé do Rio PÊto/sp
unidâde r-av. Ámélià c!ry Gàbriel,4701-làrdlfr soraiâ -Têl:17- 3213.9595

Unidàd€ l-RuaSêbastiánàCârdiopêrêha,30-Ja.dlmMaracanâ Íei: 1? - 3216.9595
Email: proiêro5@arsociàcaoÍenà§cÍ õB,bí site:ww.assôciacaoren.s..r.org,br
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DecraÉda de Ulilldâde Pública I',4unicipalLei5455 de ,1/0294
oe.la,adã de utilidadê PÚbli6 EstadúalLêin'. 11.399 de 04/07103

Reconhecida Uülidade Pública Fedêrâloecreto Publicado no DOU 17/10/97
Cerliicado dê Enlid.de de Fins Filantópico- Reelução ôõ.252 de 06112100

C NPJ: 71 .744.007/0001 -66

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e

comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento

acadêmico, social e autoçuidado, necessitam de planejamento de ensino que valoíize

as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o

conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às

possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual

e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individuã1, prevalecendo na avaliaÇão os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve

criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do

tempo parã a realização dos trabalhos, de infoímática ou de tecnologia assistiva como

uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Em conformidade com os regramentos voltados às instituições privadas

vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o plano pedagógico poderá

ser adaptado ao atendimento não presencial, caso seja necessário em decorrência do
COVID-19, conforme Decretos e Leis do Município de São Jose do Rio Preto vigentes

em 2023, com construção conjunta pela equipe de professores e coordenador
pedagógico, levando em consideração cada turma e suas especificidades.

v - a definição dos parámetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas;

Lista de matriculados; Lista de presença mensal; Registro fotogÍáfico; Relatório de
atividades anual.

Vl - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os pr€ços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mêsma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais comoi cotaçõês, tabelas de

5ão José do Rio Preto/SP
unidàde r. Àv. anéliâ cury 6abrier,4ro1-Jardim soraia -rel:17 -3213.959s

Unrdadêl-Ruàs€bàstranàcândioPêrêÍa,30-lardimMâ.ao.â-Tel:17-3216,9595
Âmaili proietos@àrso.iacaorenascêr.ôrr.br Site:ww.associa..orenas.er.ora.br
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preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras

fontes de informação disponíveis ao público;

o valor de per capita de cada aluno é dê RS616,00 (Seiscentos e dezesseis reais)

mensal, valor de praticado com todas ãs outras parcerias de cidades da re8ião, como

Guapiaçu, Mirassolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa e que compo.ta o

atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 reÍeições por aluno

(lanche e almoço), materiãis de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e

demais custeio da estrutura física.

Vll - Valor global para a execuçâo do obieto:

Até RS30.568,00 (Trinta mil quinhentos e sessenta e oito reais).

Valor per capita de RS616,00 por aluno x até 04 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em

Jw\ha/20223.

Vlll - CÍonograma de desembolsoi

CONCEDENTE

Janeiro/23

Rs2.464,0
0

Fe,rerciofz
3

R52.464,00

Matço123 Abtil/23 Maio/23

R52.464,o

nnn"ru

R53.464,0
0

lulho/23 Agosto/23 Setembro/ Outubro/1
23

N3ovembro/ 
| 

Drezembro/

Valor Rs2.464,0
0

Rs2.464,00 Rs2.4640
0

Rs2,464,0
0

R$2.464,00 j Rs2.464,00

Total Rs30.568,0

unidade l- av. améli. c!ry G.briel,4701-iardlm sor.ia -Tel:17-3213.9595
Unldáde I - Êuà Sebastiàna Cândio P.r.irã, 30 lãrdimMaracang-Telr17-3216,9595

Eôâal: proiêlo3@a5so.iãÉorenà5cê..or.ú 9teM..ssoci*ao.eh.Éê..org.br

Valo
f

RS2.464,0

0
Rs2.464,0
0
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D.olaEda dê Ul,lidade Públicâ Munich.l Lel 5455 de 1 1/0294
DêclaÉda dê t iilidáde Públicâ Estâdual Lâl n'- 1 í .399 dê 04/07/03

Rêconheci& Utilidãdê Públic6 FedeÍâl Oê6eto Publicado no OoU 17í0/97
Ceíitcado de Eúidâdê de Finê FilâÍbópic. - R.soluçáo nc . 252 e 06'112n0

CNPJ: 71.744-007/0001-66

eeral 0

xl - a prêvisão de duração da execução da parceria;

De Janeiro a Dezembro de 2023

losé do , dia 07 de Novembro de 2022.

ira

ente

sâo 16é do Rlo Prêto/sP
uhidade r-av. aôélia cúry 6.brrê1, 4701 - J..dim sorâia -Têl:17 3213.9s9s

unldadêl Ruà sebBrtiana cândlo PêrelE,30-Júdim Marà.ãnâ -Têl:17 -3216,959s
sileww.a3sôci.càorenàscêr.ore.br
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Plano de Aplicação Anual Balsamo

Educação

ITENS OE DESPESA

VAI,ORES IR$)

CORRENTE ÍOÍAL

Pêssoâl: rêmuneração dos profissionair beneíícios/direitos
trâbalhistàs, desde que expressamentê previstosem Acordo
Colêtivo/ Conve nção colêtivã de Trab3lho, contribuição sociâlê
prêvide nciá ria, ve rbãs rêscisórias proporcionãis ao períododà

oarceria. féri.s. 13e sãÉrio e dissídio.

0,0c 0,0(

serviço de terceiros/beneficios (ásuâ, luz, telêfone, ticket
aliment.ção, vale trânsportê e outros sêrvíços de terceiros pêssoa Rs24.150,0C Rs24.150,0C

Materiais de consumo (gênêros alimênticios, hisiêne ê limpêza,

môteriâl dê escritório/expediente, íraterial pedagógico, gáslcLp) RsJ.418,0( Rsfti\,0.

TOTAI .y'ç,, R930.s68,0C

,À

Àgs0

s6orosé do Rio Prcto/sP
Unidad. t -Av, Améli. cury Gâbri.r, 4701 -rardim soÍâia -r.t: 17-3213.959s

U^rdâde l- nua Sêbastirna Cândio P.rêira,30-Járdih Mêrãcanâ-Tel:17-3216,9595
Email: proiêtos@assôciaoorenascer.oÍ..br Siterlw..ssociaGôrenas@r.org.h.


