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§ãc José do Ric Preto, 25 de Outubro de 202i.
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Êxçeientissimo Sennqr

Côlla A. Fiamenghi dos Santos Matos
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Referente: Envie de píanc, de irabalho e docuiÍentos para peneria de iarrÉiio a Dezembro de 2022

Senhor Frefsits,

A A§§GÜlÃÇÃü RrilÂ§CER, inscrita Í1ü ChlFilMF, sob n§71. 744.0il710üü1-6ô e D,U,P.

hdunicipai Lei n0. 5455iS4, sedida *â t3dâ§e e tümareâ *e Sáo Josá ds Rio Pretoi$P, nâ Av. Améiia

Cury Gabriel, 47ç1, Jardím §craia, neste atCI ísprese$tada pela s*a presidente, o §r. Aparecida Fen+ii"a

Pacheeo, hrasileiro, sasadú, âposeiltado, psrtãdor da cédula de identidade nu, 7,546,2ü9-ü S§FISP,

residgntÊ e dçr*i*iliado nesta tid*de ** Sãç Jasê do Êiç Pr*t#SP, nâ Rufi Ant*nla d* Jesus 350, I *1,

Cond. Dahma fi, vêryl expor o que seg{Je:

A Associqáo Renascer trâta-sê de urna entidede assistencial, sem Íins econômlcos, que

desenvolve atividades de reabilitação e habiiitação clinica, educacional, sccial, capacitação e treinamento
aara a +n}ralhn
PCU (l V \r úVAII tU.

Atualmente atÊnde 3§Ü {Treze*tasi c*ançffi, adolescentes e adultos com deficiência intelectuai

ou deÍiciência inteHçi*a! associada à Íisica, *rigi*ada de lesão ffirebral 0u nâ0, sindrome de dorun e

demais casos, de n*ssa cidâde e regiãa. .{ instituiçáo p*suia üertificação de Entidades Beneficentes de

Assistência Sçcial, renovada coníoane Portaria Nn 83, de 27 de Maio de 2020, 235874.S01122ü/2020 de
ü7fiZnAZA a §§i13?*23.

Desta feita e, considêrando que a Associação Renas**r ê uma entidade sem fins lucrativos, o
presente ê para soliçit*r a parceria püra ü ans d+ ?*Ê2 de Janeir* a Dezernhro, nc valor de R$ 560,0§

{Quinhentos e sessenta r*ais} mm*ais pw capita p*ra atÉ l§ aimdldor deste Município, destinado

às despesas das atividades educacÍcnaÉs dos atendídos e mais R$tü00,üü (urn mil reais) de materiais de
csnsurno {pedagogicos elo* rnateriais d* limpeza elcu gêneros allr*enticios el*u materiais de escritorio)

em Junho/2ü22, totalizandç um valor gtobal de R$S8.2üü,** (§es*enta e oito mil e duzentos reais),

confonne p§eto em ãriex*.

Sâo tosé do Rio PretolSP
Unídade I - Av, Àmêlia Cury Gah,rÍel,47t}1 -lardim Soraía -Tel: 17 - 3213.9595

únÍdade lt - Rua Sebastiana Cândio Fereira, S-Jardim l\rlaracanã - Tel: 17 - 521É.9595

Iniãili proietos@a§sociacaorenascêr.orf;.br 5itÉ1sr\tu-rÂr,ã§*ôeiÊiâôÍénáscêf,úrg.bí'
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prote§tos de estinna e apreÇo e ns§

sê fizer nêcessário.

São José do Rio Freto/SP

Unidade I - Âv, AmÉliê Cury Gabriçt 47§1 - Jardim §oraíê * Têl: 17 * 3?13.9585
Unidade ll - Ruã Sebãstíãra Cândio PerçÍra, ãl-Jârdím Maracaná -íel: 17 -3216"9595

Emai[: proietos@assocíacaorenascer,org,br Site:www.associacaorenascer.org,br

Na certeza do vossc pronto

c0locamos a inteira dispcsiçãa para
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Deciarada cie Utilidacie Pública Municipal Lei 5455 de 11/0?94
úeclarada de üiilidade Fúhiica Estaduai Lei nc. 'i i .3ü9 rie ü4l$?r'i]3

Rerünhêcirlá utilisâdê priblira Fêüêrâl üecíêt6 Fublisãd§ flü Dou 17Í10/9?
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CF.{PJ: 7l .744.0ü7/0ÊG1 -â6

Ã§§o€ia§ão Êenascer

Nac!cnalidade: Brasile!rn Estada Casado Carso/Funcão:Presidente

428.673,s58-34 7.s4.6.t93-ü Datã da Expedição:

24lA8l2AL5

Sãojosé do Rio PretolSP

unidêde I - Av. Amélli cur} Qabriel, ,*t701 -Iardim Soraia -Tpl: 1.7 * 3?13.9595
Unídade ll - Ruã sebastiana Cândio Pereha, S!*Jardim Marãcanâ-Têtl 17 - 3216.9595

Email: proietos@associaçaorenascer.org.br Site:www,associacaorenascer.org.br

'l hrrloe a=s.l:c+r:ie rlr En+irl*r{ç - SrnnonâE}â"Évvv* se§súLr srr ús Lr r!iúuv! r i vFvL r*i rL!.

tuiunicíBioltstâSü:§ãÕ Josê do
Pi^ PrÊtí!/qPú!ví r;

i^^^d --Lt\t,J: / L./t+4.VU/ /UUUl-bb

Endereço: "Av. Amélia Cury Gabriel, 47$L - iardim Scraia * §ão iosé do Êio Preto * §F * CEP

L5075-220

Telefone: 17
na4 1 4rôr5Ll"á,:rJvJ

Fax: e-m ê i i : § r o i etCIs @ Êss gci â cã sre n a see r=gl&b_r;

Ne da Conta Corrente: L51024-x Código do Banco: Banco do Brasil - 001

Np da Agância:0057-4 Praça de Pagamento: 5ão José do Rio Preto

? Í\arlnc crdae*r:ie r{n Íliriçonta rl: §n+i;.I:rr{ak.r rô*1n:r

Norne:ÂparÉeidÇ Ferreira Êacheco üata da Posse: t5ífi5/Zü23.

Órgão

expedidor:
ccD /cD

Endereço:Rua Ànto*iCI de Jesus 350. Q ü1, Cend. üahma II - São José do Rio Preto -SP - CEP

15.06L.751

Â m-it.E*t,têtr"

ad ministrad or@ associacaoren

a§cer.org.br

Telefone Residencial:{17}

321"3.9s95

T*[ef*ne felular: i17i 99775-

7644

!. DADO§ Cê-DA§TRAI§



Declarada de Utílidade Pública Municípai Lei 5455 de 11102194

úeclarada rie ütiliciade Pu"oiiça Êsiadual Lei nü. i'i.3§S cie ü4iü7iii3
Recofihecidã Utilidâde F*blieã F€dÉ.ãl Deffetü FrJblirÊdo ft* DOU 17l1oi$?
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CNPJ: 7'1.744.ü07/0üü i -ô6

PROJETO

I - Descriçâo da realidade que será *hjeto da parceria, devendc ser derflonsffêdc ô

nêxo entre essa reafídãdÊ ê as atiuidades o$ prsietas ê metãs ã serem atíngidas;

A Associação Renascer atuã desde 1993 na

deficiente inteleçÊual em Frúgrâmâs nas áreas de

esporte, cultura

habÍlitação e reâbilitação do

saúde, educação, assistência,

tr"abalh*.

No Ceniro [ducacional RenascÊr, voitado âo ãteÍ]cilr*ento edücaci*nal em sãiâ§

de ensino especiãi e ensin$ f*ndamental de 1" à 3" série, *s programas sãs aplicados

levando em cCInsideração os ir'Itere§se§, cêpâcidades, {a!"aíterísticas e ilecessidades de

aprendizagem de {âda educândo, tendo em vistã as diferentes cãracterísticâs e

nocaçcirladac c:r{ : :[r rnn

Por pCIss$írem es deficientes inteleçtuais a necessidade de um serviço

especiãlizado e diferenciado, através d* atividades individuais ou enn srilpss, nossos

currículCIs, métodss. técnicas, recursss educativos sãe adaptados e em üonformidade

conn a leelslarão vigente. com foccr no desenvolvirnento ele múltinlas linsuespns.'_e'-'*!*

aplicados púr unrâ equipê pedâS*gitá, êdministrativa ê rnultidiscipli*ar especiálizada.

Nossa pedãE*giâ é centrada ns aluns, capaã de educar d* forma iritegrada

todos, inclusive os que sofrern de deficiências graves.

Por sermos urna entidade com fins não econômicos, com utilidade púhtica e

atendermos a tsdos os deficientes de f*rma gratuita. ílecessitãmos de parcerias com

órgãos públicos para a mânut€nção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio da estrr-rtura, materiais de consur.no e avaliação multiclisciplinar, c+nforme

enearninhàmentô cio Munirípio, pârã idÊntifi{ãçãCI de deficiêneiâ, fasês da

desenvolvimento neurspsicomütCIr e indicaçãc de prÕgrêma individua[ de

atendimento ou encarninharneílt* para *utra instituição apropriada.

Desta forma, como atenderemos â ãté 10 munícipes de Mirassolândia, é

necessária a parceria com este rnunicípio pârâ o repasse de verba referente ao custeiCI

unidâde r - o,. o*u,,, **TlJÍiÍ f#"-::*:l'trêia -rÊr: 17 - 321a.sses
UnfdãdÊ Il - Bua Sebastiâna Cândio Pereíra. m-Jardim Maracanã -Tel: t7 -g276.9595

Emaíl: proietos@ãssociacaorenascet,orE,br Site:www.associacaorenascer,org.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11i02194

Deciaracia cie utiiidade Púbtica Êsiaciuai Lei nú. i i.399 cie ú41Ü7rü3

Reconhecida Utilidade Púbtira Federal Decreto Publiôade na DOU 17110197
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destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou

custeio elau materiais de cofisumo e/ou avaliação de alunos por equipe

multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do objeto a ser êxecutado;

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 de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a

serem executados;

lV - a forma de execução das atividades ou dos proietos e de cumprimentos das

metas a eles atreladas;

São José do Río PretolsP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel- 4701 -JardirD §orãiâ -Têl: 17 - 3213.9595

Unídade ll -Rua Sebâstlana CândioPereíra, S-Jardim Maracanã-Tel;17-3216.9595
Email:rej@Site:www.associacaorenascer.org.br

tvletas
ri^

Nreros oe venncaçaol rn0rcaoor
- Possibiíitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atenção.

Avaliação pedagógica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de

aulas mensal, lista de
frequência dos aiunos
mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acesslbilidade à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11102194

Deciaracia cie Utili<iarie Fúbiíca Estaciuai Lei n§. j i .399 cie 041ü71ü3

ReÕonhecida Utilidade Públisa Fedêral Decreto Fritlicado no DOU 1711A$V
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CNPii: 71.744.007/0001 -66

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente

intelectual:

- currículos, 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 individuais, de adaptar o conteúdo düs

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

neclasóeicos nara atender a Lrm maior número cle antidões.

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 nos

aspectos físicos, emocionais, cognitivüs, psicornotores e sociais e a convivência com as

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

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 disciplinas da

base comum nacional:

Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diária;

Cozinha Pedagógica;
Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os
temas abordados em sala de aula;

São José do Rio Preto/SP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel" 47O1 -Jardim Sqrôia -Tel: 17 - 3213-9595

Unídade ll - Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30- Jârdim Maracanã -Tel: 17 * 3216,9595
Email: proietos@associacaorenascer.orF.br Site:www.associacaorenascer.org.br
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úeciarada de trtilidade Publica Municipal Lei 5455 de l ttú2194
-Deciarada rie Utiiitiade Púbiíca Êstaciuai Lei nü. i i.399 de ü4iü7i§3

Reeúfiheüidâ Utilidrdê Fúblicã fe§eral üecíetc Füblieãrlü fls DgU 17110/S7
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A referência teórica e de embãsãments do trabalhü tern enfoque no Modelo

Ecológico Funcional tMEfi que percebe o âluno *m interaçôes ambientais, no Currículo

FunciCInal Natural {CFN}, pãrã pessoas com necessidades educãcionais €speciais e nos

Pa râ.rn etros Cr-l rricr* ! a res N acirrn a! { PC Ns}.

Currículo Funcional Natural {CfN}

Esse modelo fundamenta-se nurfiã fitroscfia de *ducaçãe que determina a
forma e o cCInteúdo de um currículo com cãraüterísticas individuâis, promovendo a

interaçãe positivâ d* aluno com G mei*, §ü*siderandc +s desejos, as necessidades, as

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica {família, escCIla e

comunidade social). As alteraçôes cognitivãs ãuffientãrn as dificuldades no processo de

ensino aprendizagem de hahilidades cornplexas" Êffi áreas do desenvolvimento

acaclênrico. sçc!al e ar-rtocr-riclado. necessitam de nlaneiamento rle ensino nr.re val+rize_ 'l'_

as suá§ potencialidádes, háhiiidaeies e e*rnpetêReiã§ e não as dificuldàde§.

A avaliâção pedagógicã corno prücessü dinârnico considera tanto G

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

possibiiieiaeÍes de aprenciizagem futura, cenfigurancio uma âção pÊciagôgica processuai

e formativa que analisa o desempenhç do aluno em relação ao seu progre§sCI

individual, preva[ecendo na avaliaçãc os aspectCIs qualitativüs que indiquem as

intervenções pedagógicas do professor. Írlo processe de avaliação, o proÍessor deve

çri4r g5frategipc C*nsideranclo qr-le alguns alr-rnos Froclem {çm4nr;t4r amnliacão {tro

tempo pãrã ã reãaiãâção dos trahalhos, de infsrmátiÕã ou de têanôiôgia assi§tivâ eôrno

uma prática cotidiana. Realizarn*§ o regÍstro, inclusive, através de portfólia.

Em confarrnidade com os regrâmentos voltados às instituições privadas
..:-.-."I-J-- -- l^i-+*a-- .|- r*-;*-* J- r-*-J- J- Cg* n*..1- * *l^,^* ---l--:-l-^.**.J^-lvilrLurduGl) du JrlLEilrd uc tilsilll, uu ESLcluu uc J€lu r"cruiul u prdlru yeudEuÉrLU puucrd
ser adaptado ao atendimento não presencial, caso seja necessário em decorrência de
CCVID-l9, conforrne Decretos e Leis do Município de São Jçsé do Rio Preto vigentes
ern 2022, com co*strução conjunta pela equipe de professcres e f,oordenadCIr
pedagógico, levando em ccnsideração cada turrnâ e suas especificidades.

V - a definição das parârnetrcs a serem utili=adçs parê â aferição do cumprimento
das metas;

são JosÉ do Rio Freto/sP
l,lnldâde ! - &v. A!Ôália Cury Gah.iel..aIol - Jardirn.Soraia -Tpl: 17 - 3?1.3.9595

Unídade lt * Rua 5ãbast ana Cêndío Pereíra, 36-Jardírn Maracanâ-Tel: 17 - 3215.§595
Emâil: proietos@assocÍãcãorenascer,orÊ.br Site:www.associacaorenascer.org.br
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CENTBO OE REABILITAÇÀO E INIEGRACÃO



úeclarada de Utílídade Pública firiunicipal Lei 5455 de t Í10294
üeciaraeia dê Utilidêde F*hiica Êsiaduai Lei nÕ. 
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CNPJ: 7'i.744.0ü7i000í -66

Lista de matrieulados; Listã de presença r$ensa[; Registro fotográfico; Relatório de

atividades anual.

VI - os elementos que dernoilstrêft a comsatibÍlÍdade dos custos com os pre§o§

praticãdos no mer€ado ou csrn outcrs palrcerii!$ da mesma natureza, deuendo existir

elementos indicatiuos da mensuração desses crlstús, tais comc: rotãçôe§, tabelas de

preços de assçciações profi*sinnais, puhlieações espesÍãlizâdas ou quaisquer CIutra§

fontes de infarmação disprníueis ae públitc;

0 valor de per capitâ de cada alunc * de R$§6ü,üü {Q.uinhe*tos e s€ssenta

reais) mensal, valor praticâdo corn todas ãs outras parc*rias de cidades da região,

eÇnlCI Guaplaçu, Í',ieves Fauiisia, hlava Âiiança e Uchüa, que eoínp$itã ü aienciimenio

educacional em sala de aula de até 15 alunos, ü2 refeições por aluno (lanche e

almoço), rnateriais de ccnsumc pedagógico {como sulfite, tinta, pincéis} e demais

custeio da estrutura física.

Vll - Valor glohal para â execuçâo d* cbieto:

Até R§ R§68.2üü,0ü {Sessenta e sit* mil e duzentos reais reais} anual.

rr^l^- *^- -^-i+^ J^ Dôrcn n,1 *^- ^1."*^,, ^+Á ,!í1 ^+^-J:,J^.rr*-^*--!vdt\rr PEr LcrPiLc! uE n+JLjttrrJ\J PrJr cilurl(J Ã €rLE r-\l crLErlLrrLruJlrrrE:rl)or.

Mais R51S00,00 {urn rnil reais} de materiais de consumo (pedagógicos e/cu

materiais de limpeza elou gêneros alimentícios efou materiais de escritório) em

Junhsl2022.

Vlil- Cronograma de desembclso;

CCT.ICENENTE

5ão José do Rio Preto/SP
Unidade | - Av, Amêlia Cury 6abrie! 47O1*Jardirn §oraia -Tçl: 17 - 3213.95S

Unidade tl - Rua Sebastiana Cândio PÊrdra,30-Jardím Maracanã -Tel: 17- 3216.9595
Email : plgi@ Site:www.ãssociacaorenascer.org.br
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Valor R§56üü,üú R556üü,üü H556üü,üil R$56ü0,úü R$56üü,üü Rs660ü,üü
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cs{rn0 DE ftEfisltÍÍÂçÃo E ffirEcffAçÃo

Declarada de lJtilidade Pública MunicipalLeiS4SS de 1110?94
Declarasia <ie Utilidade Públia Ésiadual Lei n§. i 1.399 de 04fiifiü3

Reconheclda Utilidáde Pública FedeÍal Decreto Publicãdo no DOU l-lll}tgl
^^#tu^r^ 

da EdaôtÃ {^ E;-ê El^ÉFÁ^i-^ EM^L|é^ -o 2R? J^ mrtllmvsrulvqvv ue LtrrrvouE uç r rre r nolruvPrw * !\sowreYqv rr .4r4 vs

CNPJ: 71.744.007/000í -66

Julho/22 Agosta/22 Setembro/
22

Outubro/2
2

Novembro
/22

Dezembro/2
2

Valor Rs5600,00 R$5600,00 R$5600,00 R$5600,00 R$5600,00 Rs5600,00
Total Rs58.200.00

lX - a previsão de duraEâo da execução da Barceri*;

De Janeiro a Dezembro de2O22.

|-r-ala ii- 1t J^ 
^',+' 'L-^ .I^ 1^1'!r I ELtJ, \ltct .4J L,E \,rULL]]J| U tlE 4V41.

São José do Rio Preto/SP
UnidadÊ I - Âv. Améliô Cury GabrÍê|,4701 -Jârdim Sôraia -Têl: 17 - 3213.9595

Unídade ll - Êuã Sebõsiíana Cândio Pereíra, 30- Jardim Maraçanâ -Tel; 17 - 3216,9595
Email : proietos@associacaorenascer,org.br Site:www,associacaorenascer,org,br


