
São José do Rio Prelo, 19 de outubro de 2021

Ofício N" 87/2021

Êxcelentissimo Senhor

Edson Antonio Ermenêgildo

Prefeito Municipa! de Mirassol

Assunto: Aditamento de parceria entre a Associ4âo Renascere Preleitura lvlunicipalde lllirassol

PÍezado Senhor PreÍelto

A ASSOCTAÇÃO RENASCER, inscdta no CNPJ/titF, sob n071. 744.007/0001,66 e D.U.P.

luunicipal Lei n". 5455/94, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/§P, na Av. Amélia

CuÍy GabÍiel, 4701, Jardim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. ApaÍecido FereiÍa

Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, poÍtador da cédula de ldentidade n". 7.546.299-0 SSP/SP,

residente e domicillado nesta cidade de São Josó do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,

Cond. Dahma ll, vem respeitosamente até a ilustre pÍesença do Senhor Prsfeito, para expoÍ o quanto se

seguel

A Associaç.ão Renascer tÍata-se de uma entidade assistencial, sem Íns ecoúmicos, que

desenvolve atividad-.s de reabilitaçáo e habilikÇáo clinica, educacional, social, capacitação e l,einamento

para o trabalho.

Atualmenie âtende 300 (Trezentas) crianças, adolescentês e adulios com deiciênciê

intelectual ou deliciência intelectual associada à fisicâ, originada dê lesão cerebral ou ná0,

sindrome de dov,in e demals casos, de nossa cidade e região. A instituiçâo possui â Ce{iÍlcação

de Entidades BeneÍcentes de Assistência Social, renovada conÍoÍme PortâÍia N" 83, de 27 de

Maio de 2020, 235874.001122012020 de 07 h2n020 a 0611212023.

Desta Íeita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidad€ sêm Íins lucrativos, que

precisa de parcerias para sua manulenção, mediante rccursos insuÍcientes, o presenle é para solicitar a

pârceÍiâ para o ano dê 2022 de Janeiro a Dezembro, no valor de R$ 560,00 (Suinhentos e sêssontâ

reais) monsâis pêr capita peÍa áté 06 atêndióos deste MunicÍpio, destinaóo à§ despesas das

ativúades educacionai§ dos atendido§, conÍoÍme proielo em anexo.

Declâradã dê utilidade Públi€ ilunicipal Lei í55 de 11/0294
Oeclarâda dê UriDdâde Pública Esiadual Lêin'. 11.399 dê 0.r07l03

Reconhecid. Lnitidade Pública FedêÍalDecÍêro Publicâdo no DoU 17/10/97

ceriificado de Entidade de Fins Filanlrópico- Besoluçâo n".252 de oôl12n0
cNPJ: 71 .744.007/0001 -66

unidàdêr-av.améllacúrycãbriel,4701-lardlmsoraia Tel:17-3:1,3.9595
unrdaderr-Ruàs.b.$iânacândiôPerêJr.,30-l.rdiÉMâá.â6â Íel:17-!216,9595

€mail: p!9i$9gQ!::9!i!99!e!4!c!pt&E sitê:M.a55@i.6or.nrscêr.or&br (
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Dêclarada de Uiilidãdê Públjca l!'lu.icipalLêi5455 dê 1l10294

DeclaÉda dê ut0idade Pública EstadualLeih'. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida Uílidade Pública FederalDecrelo Publicadô nô DOU 17/10i97

Cê.tiiicado de Entidãde de Flns FÍadÍópico Resolução n' 252 de 06/12100

CNPJ: 71 .744.007/0001 _66

Na certeza do vosso prot)lo , Tenovamos

colocamos a lnterÍa dispcsição para q esclarcciÍnentos

Pacheco

Re

dê êstima e aoreco e nos

sãorôsé do Rio Preto/sP

llnidãde! Av. AmÉlia Curv GabriêI, 4701 lardimSorêTa-Tel117 32139595

unidade I - Ruà sêbastiana cândló Pereira, 3Ô iardim lúaracanã Têl:17-3216.9595

tmàiI proietos.6assôciacaclênascer.orF.hr sitê:www associácaorena5er.ors.br



PI.ANO DE TRABALHO 2022l PREFEIÍURA MUNICIPAT DE MIRASSOL

Associação Renascer

OeciaÍada de Ulilidadê Púbrica Municipal ler 5455 de 11/0294
DêclaEda de utitidade Pública EstadúâlLêirf. 11.399 de 04/07/03

Reconhêcida Ulilidadê Pública Federaloécrêto Publlcado n.t oou 1T11a197

Certiícado de Enlidadêde Fins Fjlônúópico - Résolução í'.252 de 06112$0
Cl'lPJ: 71 .74:t.007/0001 -66

unidade I - a!, améliá cury Gôbrlel, 4?01 - l..dim 5ôÉ1. - Í.1: 17 - 3213.9595

unidadê I!-Rla Sebarüana cândlo Perelr., 30-Jârdim Môrôcanã-Í.1:17-3216.s595
Ema : prolêtoslaas5ocia@orênâser.oÍ..br Site:Iw.as4i.4ôrênsser.or&ht

F DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadastÍais da Entidade - Proponentei
Município/Estado:São.josé do

Rio Preto/SP

CNPi: 7i.744.0020001-66

EndêÍêço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4707 - Jatdim Soraia - São José do Rio Preto - SP CEP

75075'220

Íelefone: 17 
| 

Fax:

?7r3 C5C5 I

e-mail: plqiC!9§@!§§qçjê§eple!!§lercIglbr

Ns da Conta Corrente: 151021-

5.

Códito do Banco: Banco do Brasil - 001

Ne da Agênciai0057-4 Prãçâ de Pagamento: 5ão José do Rio Preto

2. Dados cadastrais do Diriqente da Énti.iade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 15/05/2021

Ne.ionelidede: Bresileiro Estado Civil: Casado Cargo/Função:Presidente

CPFt 428.673.554-34 RG:7.546.299-0 Órgão 
I 

Oata da Expedição:

expedidor: 124/OBI2O15
ssP/sP I

EndeÍeÇo:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - São José do Rio PÍeto -SP - CEP

15.061.751

Telefone Residencial:(17)

3213.9595

Telefone Celular: 177) 99775-

7644

e-mail:

administrador@associacaoren

asce..org.br
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OeclaEdá de Uti,idadê Pública [,lunicipal Lê]5455 dê 11/0294
DêclaÉda de Uülidãde Pública Estaduâl Leinô. 11.399 de 0,Í/07/03

Reoo.hecida ulilidade Pública FedeÍalOêcíelo Publicado no OOU l7l10/97
Ceúficado dê Entidadê de Fins Fila rôpico - Resolução no . 252 de 06112100

CNPJ: 71 .71t4.007/0001 66

PROJETO

l - Dês.rição da realidade que será obieto da parceria, devendo ser demonstrado o

nêxo entre êssa realidâde e as atividades ou pÍoietos ê mêtes a sêrem atingidaS;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do

deficiente intelectual em progrâmas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte/ cLrltura trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino Íundamental de 1' à 3" serie, os programas são aplicados

levando em consideração os interesses, capacidades, caracteristicas e necessidades de

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

necessidades de cad a aluno.

Por possuírem os deÍicientes intelectuais a necessidade de um serviço

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

curríc{rlos, métodot técnlcas, recursos educativos são adaptados e em conÍormidade

com a legÍslação vigente, com Íoco no desenvolvimento de múltiplas lÍnguagens,

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 soÍrem de deÍiciências graves.

Por sermos uma êntidade com fins nâo econômicos, com utilidade pública e

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

órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio

Desta forma, como atendemos a até 06 munícipes de Mirassol, é necessário a

parceria com este município para o repasse de verba reÍeÍente ao custeio destes

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

e/ou materiais de consumo quê estejam atrelado ao objeto.

da estrutura e materiais de consumo.

unidadel-av.améliacury6ab.iel,4701-lârdimsoÍâla-Teli17 3213,9595
Lrôidâdê l- Ruâ sêbàstiânà càndto Pêreira- 30-Jardlm Maràclnt-Tel:17 - 3216,9595

Emàll: p@iêtos@a$ociacàorenãscêr,on.br site:ww.ôssocl.aorênãsceí órt.bÍ
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CENTRI] DÉ BÉÀB]L'IAÇÁO E INIEGRÂCÂO

Oeclarada de Ulilidade Pública l\4uiicipallei5455 de l110294
DeclaÉda de Utilidade Pública EsiadualLein" 11 399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreio Publicado uo DOU 17l10/97

Certilicàdo de Entidade de Fins Filanlrópico Resolução no.252 de 06/12100

CNPJ: 71 .744.007/0001 _66

ll - IdentiÍicação do objeto a ser exêcutado;

Promover o atendimento educacional, êm ensino especial ou fundamental de

1" à 3'série de até 06 pessoas com deficlência intelectual do município dê Mirassol.

lll - A des.rição de metas a sêrem atingidas e de atividadês ou proietos a serem

êxecutados;

lV - a foíma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles atreladas;

A metodologiã em nosso sistema de ensino assegurará ao deficienie

inteiectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações especíÍicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidâde de avaliar a5 necessldades individuals, dê adaptar o conteúdo dos

sãorosé dôRio Preto/sP

Unidad€ -Av Amélia curv Gâbriê , 4701 J.rdimSoraiâ-Tê:17 3213.9595
Lrnida..lr- Ruá sêbâíianà cândlo P€.€ira- lo-Jardim lüaracanã-Íel:17 32!6.959s

Emâil: proieto§@àssôciã.àôrenascer.or!,br ste:www,assôciacaô.€nas.er.org.br

Metas
- Possibilitar aos 06 deflcientes intelectuais atendidos pelo ensino e aprendizagem a

melhora da independência, autonomia, concentração e atenção.

- ELâborar, produzir e aplica.
necessidãdes individuais dos

social e à cidadania efêtiva.

recursos educaclonais especializados e adaptados
educandos. visando sua acessibilidade à inclusão, ao

- Desenvolver 0i mosÍa 0edaBó8ica (presenclal ou

5aritd'rê) do momelto), ostrmulardo o corvv.o
famílias e comLrnidade na vida do aluno.

vlrtual, o qrre dependerá das regr as

so.ial e a maior participação das



OêclaÍada de Utilidade Públicâ Municipâl Lei 5455 de 11/0294
DêclâÉda dê Uülidad€ Públi@ EsladuálLeino. 11.399 dê 04/07/03

Reconhecida Utlidade Públi@ FedeÍôl Dec.eto Publicado no OOU 17/10/97

Cedifcado de Enridade dê Fins Filôntrópico- Rêsolução .o.252 de 0611200
CNPJ: 71 744.007/0001-66

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

pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

sempre os programas de estudos devem atender às necess,dades individuais

das crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos Íísicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociaiS e a convivência com as

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

No currículo do ensino especial e fundamental, 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 discÍplinas da

base comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitlvaj

. Atividades de Vida Diária;

. Cozinha Pedagógica;

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

temas abordados em sala de aúla;

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

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

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

Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa frlosofia de educaÇão que determina a

forma e o conteúdo de um currículo com caraderísticas individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as
sãôrosé do Rio Prêro/sP

u.idâdel Av. Améli. cu.y Gêb.iêI, 4701 - Ja.dim sôrãia -Íêl:17 - 3213.9595
LJnidâdell-RuôsêbôstiônacàndioPeÍekô,30-laÍdimMaracanâ-Tel;17 1216.9595

Email: p!9C!99Q3::99q!3geE:!!!!!&!! site:M.associ.caorênàscêr.ors.br
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CENÍRO DE NEABIL IAÇÂO E IIIIEGRAÇÃO

DeciâEda de Utilidade Públicê Í',luricipâlLei5455 de 11/02194

Dêclalada de Uillidade Pública Estaduell-elno. 11.399 dê 04/07103

Rêconhecidá Urilidade Pública FederalDecreto Pubticado no OOU 17í0197
Cerliicadô de Enlidadé de Fins Filanlrópi.o - Resolu@ô no 252 de o6h2n0

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

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

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento

acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize

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

A avaliação pedagógica como processo dinãmico considera tanto o

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

possibilidades de aprendizaBem futura, configurando uma ação pedagógica processual

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

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do profesgor. No processo de avaliação, o professor devê

criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliaçâo do

tempo pa.a a íealização dos trabâlhos, de informática ou de tecnologia assistiva como

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

Em conformidade com os re8ramentos 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-1g,
conÍorme Decretos e Leis do Município de São José do Rio Preto vigentes em 2022,

com construção conjunta pela equipe de professores e coordenador pedagógico,

levando em consideração cada turma e suas especiflcidades.

v - a definição do5 paÍâmetros a seÍêm utilizados pâra a aferição do cumprimento
das metas;

Lista de matriculados; Lista de presença mênsal; Registro fotográfico; Relatório de

atividades anual.

vl - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços

pGticados no mercado ou com outras parcerias da mesmã natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuraçâo desses custos, tais como: cotações, tab€las de

preços de associações profissionais, publicações especializadâs ou quaisquer outras
Íontes de informação disponíveis ao público;

sãolc* do f,ro Prero/sP
lJnidadel av, amélià curyGabriel,4701- ràrdim §õraia -Íêl:17 - 321lgssE

Unidadell Buaseba«lanacàndioPerera, 30-lardim Maraca^ã-Tel: 17 3216.9595

Êmai : !roieto!@as..acaorênâr.êr..rÊ br Sltêrww.â$ocôcâorenãscer.oÍs,br
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Osclarada de Uiilidade Pública Í\4unicipalLei5455 de 11/0294
Oê.laíàda de Ulilidâdê Pública EstâdlalLêi no. 11 399 de 04/07/03

Reconhecidâ Utilidadê Públrca FederalOecrelo Publicado no OOU 17l10/97

Cenifcado de Ernidade dê Fins Filant'ópico -Resolução n'.252 de 0611ZAA

CNPJ | 71.744.007/0001 66

O valor de per capita de cada aluno é de RS560,00 (Quinhentos e sessenta

reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da região,

como Guapiaçu, Mirassolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que

compoÍta o atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições

por aluno (lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta,
pincéis) e demais custeio dâ estruturâ Íísica.

Vll- Valor global para a execução do obieto:

Até RS41.320,00 (Quarenta e um miltrezenÍos e vinte reais) anual.

Valor per capita de RS560,00 por aluno x até 06 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 escritóíio) em

)unho/2022.

Vlll - CÍonogÍama de desembolsoi

CONCEDENTE

laneiro/22 F ever eiro/22 Maryo/22 Abtil/22 Mao/22 lunáo/22
Vaior Rs3.360,00 Rs3.360,00 Rs3.360,00 RS3.360,00 RS3.36o,oo RS4.36o,oo

Julho/22 A1osto/22 Setembro/2
2

Outúbto/22 Novembro/2
2

Dezembro/2
2

Valor R53.360,0

0

Rs3.360,0
0

R53.360,00 R$3.360,00 R53.360,00 R53.360,00

Total
geral

R541.320,oo

5ão losé do Rio Prêto/sP
unid.d. r-av. amélià cúry Gãbriel, 4701 - Jàrdim soralà -Têl:17-3213,9595

unidãdelr-suasebaslianaCândloPereira,30-rarôimMar.cànr-Íel:17 3216.9s9s
Email: orolêtos@associôcaorenâscêr.orr.b. site:wo.associacaorenascer.olg-b. /,/
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ctl{rÀo DE nEâBLlIÂçIo E rr{ÍEoMolo

Oeclarada de Utilidadê Pública llunicipal Lei 5/Í55 de 11/0294
oeclarada de úilidade Pública Eâláduâl Lêlno. 11.399 de 04/07/03

Rsconhecida uilidade Públicâ FêdêElOêcr6to Publioado no DoU 17l10/97
Cênifcado de Eúidade dê Flns Fllânlróplco - R.6olução nc . 252 de O6n2lOO

CNPJ: 71.714.007/0001-66

PROPONENTE

lx - a previsão de duraçãg da cxecução da parceria;

De laneiro a Dezemb.o de 2022

José

eira

te

Rio dia 19 de outubro de 2021.

são José do Rio Pr.to/sP
Unidadêr-av.amélià curvGâbri.|,4701 -iardimSorãia-Tel: 17-3213.9595

u.idáderl-Ruas€bastiânaCândioPêBkã.30-JãrdiôMdracanã-Íe|17 3216.9595

Email: orôiêlôs@associa.ao.ênàscê..oÍ!.br Sitê:lw.àsrociaeorenascer.org.b.

Janeiro/22 Feverciro/22 Maíco/22 Ab.il/22 Maio/22 lunho/22
Valor Rs0,00 R50,00 Rs0,00 Rs0,00 RSO,OO RSo,o0

)ulho/22 A9osto/22 Setembro/
22

Outubro/2
2

Novembro

122

Dezembro/2
2

Valor Rs0,00 RSC,OC R50,00 R5o,co R5C,C0 RSo,oo

Íotal
seral

RSo,oo



DecÍarád. dê Utilidade Pública Municipál Lêi 5455 dê I i/02l94
DeclaÍada de t rilidãde Públi@ EsradúalLei Íf. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida Ulilidade Pública Federal Decreto Publicádo.o DOU 17Í 0/97
CeftiÍcado dê Entldádê dê Flns Filániópico - ResÕlução no.252 de 06t12lOO

CNPJ: 71.7,t4.007/0001-66

São José do Rio Preto, dia 15 de Outubro de 2021.

oFícto no 82 12021

À
Secretária da Educação do Município de São José do Rio Prêto

Referente: Apostilamento do 2" Aditamento TERMO DE COLABORAÇÃO
sME No 18/2019

Entre: Secretaria Municipal de Educação
OSC Associação Renascer

Vimos, pelo presente, solicitar Apostilamento do Plano de Trabalho do 2'
Aditamento Termo de Colaboraçáo no 18/2019, com alteração nâs seguintes
Pâdes:

lV - Plano dê Aplicação

Aí - Materiais para Pêquênos Reparos e Manutençáo: inclusáo dos itens
disco diamantado, espâçador de azulejo, êspátula, garfo para rolo, martelo de
borracha.

AS - Material para Escritórior inclusão de tinta para escritório

V - Cronograma dê Dêsembolso

Outubro/21i

- Recursos Humanos: lnclusão de R$5.9í3,03 (rêferente diferenÇa

dissidio proÍessores)

Novembro /2'1:

- Recursos Humanos: SubtraÉo de RS3.415,58

Dezembro /21:

- Recursos Humânos: SubtraÉo de R$2.497,45

Av. Amélia Cury Gâbriel, 4701 J€tdim SoÍaia São José do Rio Preto
Fone: (17) 3213 9595 - wllw.associacaoÍênâscer.ors.bÍ

E lrirEcFÀÇtro




