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CENÍEO OT BE4OILIIÂÇÀO E I IEGRÀçÃO

São José do Rio Preto. 09 de Novembro de 2022.

Oficio No 16212022

Exceientissima Senhora
Célia A. Fiamenghidos Santo§ l/atos
Prcíeita irunicipal de Mirassolândia

Reíerente:Envio de plano de trabalho e documentos pala paÍceriade Janeiro a DezembÍo de 2023

Senhora Prefeita,

A ASSOCTAÇÃo RENASCER, inscrita no CNPJ/I,F, sob nY1. 744.007/0001-66 e D.U.P.

[,,lun]cipal Lein". 5455i94, sedlada na Cidade e ComaÍca de São José do Rio Preto/SP, naAv, Amélia

Cury GabÍie1,4701, Jadim Soraia, nesle ato representada pela sua presidenle, o Sr. Aparecido Fenerra

Pachêco, bÍasileiro, casado, aposentado, portadorda cédula de ldentidade no. 7 546.2990 SSP/SP,

residente e domiciliado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, O 01,

Cond- Dahma ll, vem exporo que seguel

A Associaçfu Renascer trata-se de uma entidade assistêncial, sem Íns econÔmicos, que

desenvolve atividades de reabilitaçâo e habilitação clínica, educacional, social, capacilação e treinamenio
para o trabalho.

Atua rírenle atende 300 (Trezentas) crianças, êdolescentes e adultos com deÍiciênciã inteleclual
ou deÍciência intelectual associâda à fisica, oÍiginada de lesão ceÍebÊl ou nã0, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e região. A insiituição possui a Certmcação de Entidades BeneÍicentes de

As§istência social, renovada conÍoíne PoÍtaria No 83, de 27 de Maio de 2420,235874.001122012420 de
0711212020 a06n2n08.

Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidade sem íins lucrativos, o
presente é para solicitar a parceria paÍa o ano de 2023 de Janeiro a Dezembro, no valorde R$ 6'16,00
(Seiscentos e dezesseis reais) mensais per capita para até 10 atendidos deste lllunicípio, destinado

às despesas das atividades educacionais dos atendidos e mais R$1000,00 {um mil reais) de maleÍjais de
conslrmo (pedagógicos e/ou mateÍiais de impeza e/ou gênercs alimenticios e/ou materlais de escrltório)

em Junho/20223, iotalizando um valor global de R§74.920,00 (Setenla e quatro mil novecentos e vinte
reais), conÍorme projeto em anexo.

Na certeza do vosso pronto proteslos de estima e aprcço e nos

colocamos a inteira dlsposição pa esclareci se fizer necessár o

Respeltosamente

D€cláráds de Uiilidade Públka Municipal Lei 5455 dê 11/0294
Dê.,a.ada de Utlidade Pública EstadualLei n'.11.399 de04/07/03

Reconhecida Ulilldade Púbticà Fêdera!Oecreto Publicado no DOU 17í0/97
CerliÍcadô de Enridade de Fins FilanlÍópico - Resolúção n'. 252 de 061200

cNPJ: 71.744.00?0001-66

unidadel Âv. amélia curvGâbriêI,4701-lâÍdlmsoraia- rel: 17 32139595
untdâdê ll-Ruã Sêbastianê Càndiô Pereka,30-làrdiô Maracan5 -Tel:17 - 3216-9595

Êmàil: proiêtos@a$ociacaor€n.scer'oE br Srtê:ww essociôcaoÊnàscêr.ôrg.b.



OedaEdâ dê Utiidade Púbtica [,4 unicipat Lei í55 de 11/02]94
DeclàÍada de Utilidade Púbtica Eltadual Lêi n. 11.399 de 04/07/03

Reconhêcida Ulilidade Pública Fedêral Oeqeto Plbticado no DOU i7l10/97
Cerliícado de Enridadê de Fins Filantrópico- Rêsotução n".252 de OBt12lOA

CNPJ: 71 744.007/0001,66

PTANO DE TRABATHO / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOúNDIA

Associação Renascer

MunicÍpio/Estado:São losé do CNPJ: 71.744.007/0001 66

Rio Preto/SP

Endereço: Av. Amélia Cury

75075-220
Gabriel, 4701 - lardim Soraia - São iosé do Rio preto - Sp - CEp

Telefone:

3213.9595

proietos@êssociacaorenascer.org.brj

Ns da Conta Corrente: 151024-x Código do Banco: Banco do Brasil - 001

2. Dados câdastÍais do Di da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira pacheco Data da Posse: 75/05/2021

Estado Civil: Casado Cargo/Função:Presidente

Endereço:Rua Antonio de le5us 350,
15.061.751

Q 01, Cond. Dahma ll - Sâo José do Rio preto Sp - CEp

Telefone Residenciâl:(17)

3213.9595

5ão rosé dô iio Pr.rolsP
Unid.d. r-Âv. Améltô cu.y 6ab.tet,4701 - làrdtm sorãia -Têt:17 -3213,9595

Unidãdêll-Ruã sêbasti..à càndiô PereÍ.,30-lârdim Maracànl - rel: 17 - 3216,595
Enâi,: ,ro,êtos-ôassociacaorehaser.on,br Site:ww.assoctâcàorênas.er.org,br

t- DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadastrais da Entidade -

Ne da Agência:0057-4 Praça de Paganlento: São José do Rio preto

Nacioôalidadei BÍasileiro

CPtt 428.673.ssA 34 RG:7.546.299-0 urgào

expedidor:

ssP/sP

Data da Expedlçãol

24108/21rs

Telefone Celular: (77) 99775
7644

e-mail:

administrador@associacaoren

ascer.org.br

Fax:



Oeclarada de Utilidade Pública lúuni.lpal Lêi 5455 de 11/02/94

oeclâÉdá de urilidade Pública Esradual Lêi nô. 11.399 de 04/07/03

Reconiecida Ulilidadê Pública FedeÉlOecretô Publicado no DOU 17í0/97
Ceíilicâdô dê Entidâdê de Fins Filantrópico Resolução nô 252 dê 06í2100

CNPJ: 71 744.007/0001-66

PROJETO

| - Descrição da realidade que será obieto da parceria, devendo ser demons$ado o

nexo entre essa rêalidâde e as atividades ou projetos e meta§ â setem 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, caracteristicas e necessidades de

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

necessidades de cada alunO.

Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um serviço

especializado e diÍerenciado, através de atividades individuais ou em gruposr nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos sâo adaptad05 e em conformidade

com a legislação vigente, com Íoco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedago8ia é centrada no aluno/ capaz de educar de Íorma integrada
todos, inclusive os que sofrem de deficiências graves.

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

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

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

custeio da estrutura, materiais dê consumo e avaliação multidisciplinar, conforme
encaminhamento do Municipio, para identiÍicação de deficiência, Íases do
desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outra instituição apropriada,

Desta forma, como atenderemos a até 10 munícipes de Mirassolândla, é

necessáÍia a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio
sãoJosé do nlo Êreto/sP

unidàdei-Âv.Améliácurycábtiê|,4701'Jardi Süala - Íel: 17 - 3213 9595

Unidãde r-Ruã sebàltiãná cándio PeÍêna, 30-lêdiff Maracâng Telr 17-3216.9595
Email: plgiq!q!le!$9!Ee!r§!E$9[q[ sitê:ww.associacâorenàscer.orB,br



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

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

multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de

1" à 3' série de até 10 pessoas com deficiência intelectual do município de

Mirassolândia.

lll - A descrição dê metas a serem atingidas e de atividad€s ou pÍoietos a

seÍem exêautados;

lV - a forma dê êxecução das atividades ou dos proiêtos e de cumprimentos das

metas a êlês atreladas;

a,socaÇao) í
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CE TRO OE qEÁBILIÍAçÁO É IiITICfiAÇÁO

Oeclôrâdã de l,.ltilidâde Pública l\4unicipalLêi 5455 de 11/02/94

DeclaÉdâ de Utilldadê Pública EstâdualLein". 11.399 de 04/07/03

Reconhecida Unlidade Pública FederalDecrêlo Publicado no OoU 17/10/97

Cerrificado de Entidade de Fins Filant ópico- Resôluçáo n".252 de 06112100

CNPJ: 71 .74!.007/0001 -66

unidadêl-Âv-ÂméliacurvGãbriel,4701-rardrnso6iã-Têl:17 3213.9595

Unidadell-Ruâ Sêbasti.nã Cândlo pêrêlrã,ao- t.rdi- M""'
E6àí: Úoielos@ãsjô.ia.ao.êôarcer,or!.bí Site.lw,as*ciMorênàser.org.br

Metas Iúeios de verificação/lndicador
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo

ensino e aprendizagem â melhora dâ independência,
autonomia, concentraçâo e atenção.

Avaliação pedagóBica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de
aulas mensal, Iista de
Írequên€ia dos alunos
mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao sociale à cidadania eÍetiva.

Fotos, plano de aula mensal.



DedaÉda de L,tilidade Pública Municipal Lei 5455 de ,l/02€4
Oecrarâd. de Utilidade Públi€ EstadualLêino. 11,399 de 04/07103

Recoíhecida Ulilidade Pública Fêdê6lDecreto Publicado no DOU 17Í0/97
Ce.liÍcado de Entidadê de Fins Filanlrópico - Resolução n".252 de 06112100

CNPJ] 71.744.007/0001-66

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente
intelectual:

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

atender às suas necessidades,

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos

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

pedagógicos para atender a um maioÍ número de aptidões,

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades 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 n05

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

diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criançã.

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 acoÍdo com as avaliações e potênciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da

base comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitiva;

. Atividades de Vida Diária;

. Cozinha Pedagóg;ca;

. Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a Ílnalidade de explorar os
temes ebordados em sala de aulê;

são J6é do Rio Preto/sP
Unldâdêl-Av Afréliâ cury 6ãbriê1, 4701 - Jadim sorai. -Tê1,17-3213.9595

Unldad.ll-Rua Sêbastiatu Cándio Pêrêka, 30-lardim Marác.nã-Íel:17-3216-9595
Email: proietos@asso.iacaore.ascer.orE.br site:ww.âssocia.aorenscer.org.br
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INTEGÂÂCÀO

Oecla.ada de lJiilidade Públicá lMunicipai Lei 5455 de 1110294
OecraÍadâ de uiilidád€ Pública EstadUal Lêi n' 11.399de 04/07/03

Re.onhecidá Ul idade Pública FedeÍal Deseto Publicgdô no OOU 17l10/97
Cerliícado de Entidade de Fins FilâhÍópico- Resolução n..252 de A6|1V0O

CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

A reÍerência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo

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

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

Parâmetros CurÍiculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

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

Íorma e o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as

preÍerências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmicê (família, escola e

comunidade SOC|al). As alterações cognitivas aumentam as dificuldade5 no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, 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, conÍigurando uma ação pedagógica processual

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

individual, prevalecendo na avaliação os aspedos qualitativos que indiquem as

intervençôes pedagógicas do proÍessor. No processo de avaliação, o professor deve

criar estratéBias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Em conformidade com os regramentos voltados às instituiçôes 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 decoÍíência do
COVID 19, conforme Decretos e Leis do MunicÍpio de São José do Rio preto vigentes
em 2023, com construçâo conjunta pela equipe de prolessores e coordenador
pedagógico, levando em consideraçâo cada turma e suas especificidades.

v - a deÍinição dos parâmetros a serem utilizados para a aÍerição do cumprimento
das metas;

sãô Jo§é do Rto Prero/sp
Unldáde l- Av, Amélia Curv cabrtet,4701-Jârdií soraià -Tel:17- 3213,959s

Unidad. rr-Ruà Sebastjana Cà.dio Pê.êÍ4 30-lardim Maracanã Íêl:17 3216.9595
lma l proiÊtoslôarsocô.ôo'enasce"o.!.Ú s'te,ww.à*och.dorenascer.o.g.or



CETIIEO OE REÂB'LIIAÇÁO E INTIGRÂCAO

Dec,la.ãda de Utilidade Públicá Municipal Lei5455 de l110294
DeclaÍadâ de utilidade Pública EsladualLein.. 11.399 dê 04/07/03

Rê@nhecida Uülidadê Públicâ FederalOeúêto Publicâdo no OOU 17/10/97
Cerlifcado de Enijdadede Fins Filantrópico- Rêsolução no 242 de 46112100

CNPJ: 71.744 007/0001-66

Lista de matriculados; Lista de presença mensal; Registro fotográÍico; Relatório de

atividades anual.

Vl - os elementos que demonstrem a €ompatibilidade dos custos com os preços

praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses €ustos, tais (omo: cotaçôes, tabelas dê

preços de associaçôes profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes d€ informação disponíveis ao público;

O valor de per capita de câda aluno é de RS616,00 (Seiscentos e dezesseis reais)

mensal, valor praticado com todas as outras parcerias de cidades da regÍãO, como

Guapiaçu, Neves Paulista, Nova Aliança e Uchoa, que comporta o atendimento
educacional em sala de êula de até 15 alunos, materiais de consumo pedagógico

{como sulfite, tintâ, pinceis) e demais custeio da estrutura fisica.

Vll - Vâlor global para a execução do objeto:

Até RS RS74.920,00 (Setenta e quatro mil novecentos e vinte reais) anual.

Valor per capita de RS616,00 por aluno x até 10 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
]úho/2022.

Vlll- Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

f-franeiro,/z-
Valo
í

Fevereiro/2
3

Rs6.150,00

Matço/23 nUntlZE l

Rs6.160,0
0

5âoJosédo nlo P.eto/sP
unidâdê l-av, ahélia cury Gabriêl,4701-làÍdim sorêia -Têl:17- 3213.9s95

ú tddde t - Rua sêbastiéha Cândia Percna, m - radih MaÉcanâ- Íelr 17 - 3215.9595
Email: proiêros-ôássô.i3câorenas.er,oE.br Sitê:BN.asr6iacaorêíasce.,orr,b.

Maio/23 Junho/23

Rs5.160,0
0

Rs6.160,0
0

Rs6.160,0
0

Rs7.160,0
0
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Decl.rada de Uülidadê Pública lruniclpâl Lei 5455 de 1ll02/9,1
Dedaíâdâ de Lrdlidade Públi@ EÊüâdual Lêl Írô. 1 1 .399 de 0407rc3

Reconhecid. Urilidade Públlca Fêdêr.l Oecreto Públic.do nô DOU 17í0197
CêÍüícado dê EÍíidâdê de Flm Filaírlróplco - R$olução nô . 252 de úl1?J0o

CNPJ: 71 -Z!1.007000146

lulho/23 Agosto/23 Setembro/
23

Outubro/2
3

Novembro
/23

Dezembro/2
3

Valor Rs6.160,0
0

Rs6.160,00 Rs6.160,0
0

Rs6.160,0
0

Rs6.160,0
0

Rs6.160,00

Íotal
seral

Rs74.920,00

lx - a previsão de duràção da exêcução da parceria;

De laneiro a Dezembro de 2023.

são rô.é do Rió Prerô/sP
unidadê r-Av. Ahélia Cury Gábriê , 4701 - rardim soãia -Tel:17- 3213 ssgs

\Jnidãde ll qua $bútiàn. càndio Pêrena, 30 - rardh Marô.anã - rer; u - 3215.9595
Emâír: oroietoíoassocíacâorenascêr.ôn,br Sitê:qN.a$ociacao.enarêêrorg,hr

dia 09 de Novembro de 2022.
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Oectarsda dê Uritidâdê púbtjoâ Municipât Lei5455 dê i j/02/9/l
Oêct.radá de Uilidade públtc€ Est dual L.t lf_ , 1 399 de O.UO7|03

Rê@nhêcirh Llitidade pública Fêdê6tO.cÍero publicado no oOU rZtiOreZ
C.rüícaô de Entuade de Fin§ Ftánüópico _ Re$lução .o .252 dê 0611?À

CNPJ: 71.2t4.002/000r{6

Plano de Apllcatão Anual Mirassolândia

Educação

sCo Jorê do Rto Pr.to/sP

,. ..Unrd.dê'.Âv.ÁqeEcu"íG.bJe,..7O1_,..oítrSoôrc_tei: r/_3213.9595
un:dàdê ll-Ruà SeoalrÉna Cándio pêrerà.3!_ràro,h Mdràcãnj_ ret.17 _ 3216,9595

Emall: p@.elos@as!ociàoor.nà3ar.or!.b. 
s,tê:ww.às@râ.àore.à«er.o18 br

ITENS DE DESPTSA
VALORES {RS)

CORRENTE TOÍAI

I 
Pessoal: rcmuneEçâo do" p,.Íkri,r""", b""";;rd*tt*
lrabâlhrstôs, dêsde que expressàmente previstos em Acordo
Colerivo/ Convençã o Cotetivà de T.àbatho, contribLiçào sociatê
prêvidênc'áriã, veíbas resc,sorias propo.ciôràrs ao oeriodo da
parceria, fénàs, 13! sáláfio e drssidiô
i ^::ir-; -

Rs61.434,0C RS61,434,00

rE,v,§u or tercerros/oenencros (agua, tuz. tetêrone, ricker
arimêntaçào, valê transponê e outros servrços dê tercêkos pessoà

;-;-; -:' ; :-
R57.492,0c Rs7.492,00

ú,!lEi.éD uE cu.,sumo tgêneros àt,menticios, higiene e limoeá_\
màterialdê es. tório/expêdrenre. màtêriât pedasó 

",*, "./ar\ R?r.§f,oc RSs.994,oc

rorar / Rfi4.s+,oc RS74.920,0c

WfuI
ICIAÇÀO REH,§C

slolenan tqr


