
CERTIDÃO DO 4'APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO N"
O1/2021/SEMAS/CMDCA

O Município de Sâo José do Rio Preto, CNPJ,MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz,

doravante denominada SECR"ETARIA, rcpÉsentâdâ neste ato por sua interina, Carlâ Ayila dos

Sântos, poíadora da cédula de identidade RG 24.697.555-6 SSP/SP e irsc ta no CPF/MF sob o n"

261.334.988-38, designada por meio da Portaria n" 36.255 de 30 de março de 2022, autorizada pelo

Prefeito do Município nos termos do Decreto n' 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, e pelo Conselho

Municipal dos Direitos da CriâÍça € do Adolescente - CMDCA, criado pela Lei no 4.956, de 15

de maio de 1992 e âlterações, com sede na Avenida Bady Bassit, 3697- Centro - São José do Rio

Preto/SP, doravante deoominado simplesmente CMDCA, represeDtado neste alo por sua Prcsidente,

a Sra. Ferninda Paula Magossi Arado, portador da cédula de ideúidade RG 40.978.071-6, e

inscrito no CPF/MF sob o r" 327.737.338-00, com basç na Lei Federal n,o 13.019/14 e alterações e

em Ezão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.' 17 .708/2O7'l, tendo em vista a

inexistência de alteração do objeto e do valor global do Terrno de Fomerto n" 0l/2021, celebrado em

31 de maio de 2021, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada Associação

Renascer, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar o termo de fomento para atendimento da

soliciÍação contida no Offcio n" 30/2022, otde solicita alterações no plano de trabalho e no

cronogtama de desembolso municipal, tendo em vista o pagamento do rcajusle saladal retoativo e

para adequaçâo do cronograma à planilha de solicitação de rcçursos, conforme segue:

Phno de Trabalho

- Alteraçáo do item VIII. Plâno de Aplicação dos Recursos Finânceiros - 1. Recursos humânos:

foi atualizado o campo salfuio base.

Crotrogrâmr de desembolso municipal

Maio

- Remanejamento de R$ 1.663,1 1 do provisionameflto de pessoal e encargos, sendo R$ 801,57 paÍa a

naturezâ de pessoal e encargos, R$ 793,54 pàra a nat'rÍeza de despesa de reajuste salarieü e R$ 68,00

para natueza de despesa de serviços de terçeiros/benelicios do mês de referência;

- Remanejamento de R$ 1.580,96 do provisionamento de reajuste salarial e de R$ 264,00 do

provisionamento de serviços de terceiros/beneficios para o mês de rcfcrência.

PREFEITU RA li/tu NICIPAL
assrsTÊ cta socrÀL
3Ão JosÉ Do Rro ?REro

SECRETARIA MUNICIPAI, OE ASSETÊNOA SOCIAL
8ua JôâoÍeixeira,260-santa Cruz- CEP 1s014-180 Sãolosé do Rio Prêto- sP

TelêÍone l171 3211 6510 - sêmas@riopreto-5p.gov.br - www. riopreto.sp.Sov.br
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Cedíicado de Entidadês de Fiís FilántÍópicos - Resol!Éo no 252 de 06/1212000
CNPJ 71 744 007/0001.66

Av Ameliâ C!ry Gabie 4701 - Jardim Soraia - SáoJosé dô Rrô PÍêto/SP
Íer: (17) 3213 9595 Bw.ass@ia@oÉnaser.ore,br

PLANO DE TRABALHO

Pediasuit e Snoezelen paro pessoos com

deficiêncio intelectual e autismo



Ced lcado de Eniidades de Fins FilânlÍópicos - R6o uçáo n'252 de A6t12l2AA0
CNPJ 7t 744 007/000166

Av Amé[á Cury Gâbrê], 4701 - Jêrd m Sorâia - Sãô José do R o Preto/SP
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I - DADOS CADASTRAE DA ORGAÍ{IZAçÃO Pf,OPOÍ{EÍÚÍE

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Asso.iação Rênascêr

2. CNPJT 7 7.7 44-OO7 l@07-66

3. ENDEREçO: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lardim Soraia

CIDADE: São José do Rio Preto I U.t.: SP I CEP: 15075-220

ÍELEFONE: {17) 3213.9595

E-MAl[: proietos@associacâorenascer.org.br; administrador@associacaorenascer.orB.bí

4. REPRESENTANTEIEGAL:

Nomê: Aparecido Ferreira Pacheco
Função: Presidêr[e
CPF:428.673.558-34
RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: (17)98118.7374
Email: aparecidopacheco@gmail.com

5. TÉCNTCO RESPONSÁVEL PELO SERV|çO:

Nome: Ana Paula Santana
cPF: 095.886.726-78
RG:66.711.541-9
Número do Registro Profissional: 151183 - TO
Telefone para contãto: (17) 3213.9595
CEL: 17 98116.9025
Email: anapaulasantanato@outlook.com

6. REGISTRo No CMDCA: (x )Sim ( )Não

NS DE INSCRIçÃO NO CMDCA: O6

vrcÊNcrA Do REG|STRO,73l03l2D2t a tOlO3l2O2l

ÍlPO DE INSCRIçÃO: (x ) Programa (x ) Projeto (x ) Serviço ( )

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:

A Associação Renascer é uma instituição beneÍicente de assistência social, com Íins não
econômicos, localizada na cidade de São José do Rio preto / Sp, que atende atualmente a 350
crianças, adolescentes e adultos com deÍiciência intelectual e dificuldades físicas e outras
associadas, de segt-rnda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de 60 balrros do
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CêrtiÍicado dê Enildâdes de Fins Frlankópicos - Resolução r.252 de A6h212000
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município e 07 cidades da região.

Desde a sua criação em 1993, a Associação Renasceriá beneÍiciou gratuitamente centenas de
pessoas com deficiências e seus familiares, todgs em situação de vulnerabilidade social, risco

pessoal e social, provenientes de Bairros como Cidadania, Lealdade, Nova Esperança, Novo

Mundo, Íoninho,
Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por uma equipê multidisciplinar de
profissionais, que trabalham o desenvolvimento integrôl do atendido, estimulando suas

funçôes motoras, sensoriais, co8nitivas, psicológicas e sociais, por meio da reabilitaçãg clínica,

pedãgógica (ensino especial, fundamental de 1" à 3" série e oficinas para alunos matriculados
na rêde publica de ensino êm contra-turno), desenvolvimento social (centro dia com

atividades de vida pÉtica, diária, música, artes, e teatro para pessoas com grave

compíometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e capacitação/treinamento para

o trabalho (geração de emp.ego e renda).

etc.Vila

[- CARACIERTZAçÂO SOCTECONÔMrcO DA REGÉO!

1. LOCALTZAçÃO

Matriz - Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jardim Soraia - 5ão José do Rio Preto/sP

2. ÁREA DE ABRANGÊNoA

Atendimento a 40 pessoas com deficiência inteledual e diÍiculdades motoras associadas ou
não, e autismo, provenientes de São José do Rio Preto, em área de vulnerabilidade social, risco

pessoal e social. A especificação dos Bairos somente será determinada após a triãgem dos

pacientes para atendimenio.

3. CARACTERIZAçÃO DA POPUTAçÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCN
Os atendidos provêm de famílias em situação de vulnerabilidade social, .isco pessoal e social,
em situação precá.ia dê moradia, alimentação, ãcesso à educãção, saúde, com risco de
violência, abuso, exclusão, agravadas multas vezês pela condição intelêduâl e físicâ
proveniente de sua deÍiciêncÍa, por prêcisarem dê cuidados pêrmanêntes devido ao grave
comprometimento.

4. CÀRACTERíSNCA DA FOPUTAçÃO A SER ATENDIDA
Público-alvo: 40 pessoas com deficiência intelectual ê âutismo (para atendimênto Snoezelen)
Faixa etária: 0 a 14 anos
Sexo: masculino e feminino
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Cerlilicãdo de Êntidâdês dê Fins Filánkópicos Resol!çáo n'252 de 06/1212000
CNPJ 71 744 007/0001 66

Av Améria Cury GabriêJ,4701 JáÍdm SoÉia Sào José do Ro Peto/SP
Tê1 (17) 3213 9595 !4444!§pç!49!9!!§e!.qEjl

lll - DESCRTçÂO DO PRo,ETO

1. TÍTULo Do PRolETo: Pediasuit e snoezelen para pessoas com deficiência intelectuâl e

autismo

OBJETO DA PARCERIA: Adquirir equipamentos especíÍicos, que possibilitem dois métodos de

reabilitação inovadores, o Snoezelen (sala multissensorial) e Pediasuit (intensivo),

gíatuitamente para 40 pessoas com deficiência intelectual e autismo, de 0 a 14 anos, de São

losé do Rio Preto, em situação de vulnerabilidade e risco, permitindo o desenvolvimento

neurológico e a estimulação sensorial com tecnologias especializadas, de formâ a permitir o

alcance de maiores ê melhores resultados em desenvolvimento neuropsicomotor.

2. PRAZO DE ExECUçÃo - Duração de Execução do Proleto: .13 meses
tníciot oLlo6/2027 I érminoi 30/06/2022

3. REGIME DE ATENDIMENTO: ( )lntegral ( x)Parcial

4. DlAs E HoRÁRlo DE ATENDIMENTO: sêgunda à sexta, das o8h às 12h e das 13hoo às 17hoo

5. TERRTTÓRtO: Vila Toninho
6. CRAS DE REFERÊNCIA: ViIâ TONiNhO

IV - .IUSTIFICATIVA

Todã renda obtida pela Associaçâo Renascer é destinada ao çusteio dos programas de
atendimento do seu público alvo. No entanto, existem necessidades de aquisições de
equipamentos de natureza permanente e aumento de equipe êspecializada de 01
fisioterapeuta e 01 terapeutâ ocupacionâ1, ob.ietivândo propiciar novos e melhores recursos
pâra o atendimento clínico dos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos Íinanceiros oriundos de várias fontês
(municipal, estadual, fedêral e próprio), não são suficientes para a manutenção da entidade,
que a cada dia apresenta novas necessidades, além do mait nos convênios existentes não há

verba destinada a despesas de capital.
Atualmente, os avanços tecnológicos representam um progresso que transcende a

facilidôde cotidianô. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia pode representar uma
possibilidade de reabilitação, independência, autonomia/ qualidade de vida e inclusão social.
Nesse sentido, surtem novos.ecursos no campo da neurologia que possibilitam potencializar
ganhos motores e funcionais em crianças ê adolescentes com sequelas de lesões neurológrcas.

Sendo assim, é de extrema importância para a lnstituição a transferência de recursos

financeiros através de proietos via conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, visando aquisição de equipamentos de natureza permanente, treinamento e

proÍissionait parâ oportunizar tratâmentos mais diversificados e atuais às crianças e

adolescentes com graves comprometimentos motores, que não são ofertados pela rede pública
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de saúde, oferecendo atendimento especializado com recursos especíricos que favoreçam a

ampliação de habilidades funcionais de acordo com as limitações de cada paciente.

O SNOEZELEN / lüSE é um método de estimulação multissêôsorial que surgiu na
Holanda na década dê 70 e foi criado por dois terapeutas: Ad Verheul e Jan Hulsegge. O nome
snoezelen vêm da junção de duas palâvrãs: "SNUFFÊLEN", explorar; e "DOEZELEN", relaxar. O
MSE (Multi Sensory Environment) propõe um ambiente equipado com rico material
múltissensorial, ou seia, recursos que estimulam os cínco sentidos: visão, audição, olÍato, tato e
paladar.

O conceito da sala de Snoezelen p.oporciona conforto, através do uso de estímulos
controlados e oferece uma grande quantidade dê estímulos sensoriais, que podem ser usados
de forma individual ou combinada, aos efeitos da música, notas, sons, luz, estimulação táctil e
aromas (SÊLLA, 2008). Outra abordagem conceitual é desc.itâ poÍ (CUNNINGHAM et al. 1991;
HUTCHINSON, 1991; HULSEGGE; VERHEUL, 1987): O conceito Snoezelen acredita que as
pessoas com profundo retardo mentalinteragem com seu amhiente primeiramente através de
modalidades sensoriais e motoras de visão, audição, tato, olfato e paladar. O método envolve o
uso de uma sala sensoriâl especiâlmente adaptada junto com uma abordagem permissiva e não
diretiva para a terapiã Íeconhêcendo esse ambiente como motivador à criança explorar o seu
redor.

Pediasuit é um método terapêutico de abordagem holística para o tratamento de
indivíduos com disfunçôes neurológicas, que su.giu com base em uma roupa criada nos anos
70, por cientistas russos, para os astronautas usarem, pois quando eles retornâvam do espaço,
chêgavam na Terra com dificuldades motoras, perdas de densidade óssea, massa muscular e de
movimentos. E com o surgimento desta roupa puderam neutralizar os eÍeitos nocivos causados
pêla ausênciã de grâvidade, possibilitando longas viagens pelo Espaço. Criado em 2006 por um
brasileiro, parâ utilizâr na reâbilitação de seu filho com paralisia cêrebral, o Pediasuit é uma
vestimenta ortopédica e proprioceptiva.

Estes dois métodos possuem alto custo de tratamento e na região somente uma outra
instituição disponibiliza gratuitamente estes tratamentos, mas como são métodos de
acompanhamento individual e desta forma, poucos são atendidos, ainda existe uma grande
demanda pârâ atendimento.

O atendimênto ambulatoíial de pâcientes, dentro do método Snoezelen para pacientes

com autismo, é indicado, principâlmente, para a melhora do comportamento, agressividade e

relacionamento. Hoje na região não exiíe o atendimeoto g.atuito a pacientes com diagnóstico
de autismo na rede municipal ou parceiro prestador de serviço, neste método específico-

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conÍorme protocolos sanitários geral, de
cumprimento obrigatório, instituído pêla Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e pelo
MinistéÍio da Saúde, o atendimento ambulatorial em saúde é realizado por agendamento e
individualmente, seguindo todos os protocolos de segurança instituídos pâra entrada de
pacientes, permanência e proibições determinadas.
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V - META

1. Mêta:
Atendimento gratuito a 40 pessoas com deÍiciência inteledual ê dificuldades físicas associadas
ou não, e autismo, de 0 a 14 anos, em 02 métodos inovadoíes: sendo 30 vagas no Snoezelen e
10 vagas no Pediasuit, po.13 meses.

2. OBJfiIVO GERAL

ContÍibuir para o desenvolvimento neurológico e a estimulação sensorial com tecnologias
espêcializadas, de forma a pêrmitir o alcance de maiores e melhores resultados em
desênvolvimênto neuropsicomotor, através da áquisição de equipamehtos específicos, que
posslbilitem métodos de reabilitação inovadores, o Snoezelen (sala multissensoriat) e Pediasuit
(intensivo), gratuitamente, para 40 pessoas com deficiência intelectual e autismo, de 0 a 14
anos, de São José do Rio Preto, em situação de vulnerabilidade e risco.

3. oBJEÍtvos EsPEcíFrcos

Garantir a oferta dê dois métodos inovadoret que possibilitarão grandes avanços nos

resultados de .eabilitação de 40 pacientes (sendo 30 vagas Snoezelen ê 10 vagas Pediasuit), de

0 a 14 anos, com deficiência inteledual e autismo, pelo trabalho em equipe de uma

fisioterapeuta e uma fonoaudióloga, de forma a proporcionar um atendimento e programa

individualizado e espêcializado a cada pacientê.

Promover a prevenção, orientação, apoio, assessoEmento e defesa dos direitos da criança e
adolescente por meio do atendimento psicológico e de assistência social aos familiares.

Realizar uma mostra interativa junto à comunidade e familiares sobre o método Srloezelen e
suas aplicaçõês, com agendamênto individualde participação, durante 02 dias.

Ofertar junto à rede municipâl de saúde, 07 vagas de atendimento, sendo 2 para o método
Pediasuit e 5 para o método Snoezelen, podendo a critério da equipe responsável pela rede
municipal de saúde (Certro dê Reabilitação - CER), ocorrer remaneiamento do número de
atendidos por tipo de terapia, conforme demanda apresentada na ocasião do início do
atendimento, com prioridade para pessoas sem atendimento em outro serviço, de forma a
fortalecer a rede municipal e criar um fluxo e contra-Íluxo de atendimento.

Desenvolver um workshop on-line de curta duração (3 horas), com a disponibilização de 15

vagas paÉ profissionais da rede, principalmente de saúde, e participação seguodo interesse.
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E DE CUMPRIMET{ÍO DAs4 _ FORMA DE EXECUçÃO DAS

METAS A ELES ATRETADAS)

E

Açõês preparatórios EspeciÍicaçâo

seleção de recursos

humanos: - 01têrapeuta
ocupacional, CLT, 30

horas/semanal; - 01

fisioteÍapeuta, CLT, 30

horas /semanal;

Selêção de proÍissionais com perfil (pÍimeiro, dentro da instituição,
e caso não hara, fo.a)

Reforma sala Snozelen
Reforma da sala seguírdo indicação de foÍnêcêdor especializado no
método Snoezelen, com serviços de pedreiro, pintor, gesseiro e
eletricista.

Aquisição de

equipamentos

Compra dos equipamentos segundo regulamentação de

Lei/Decreto Municipal.

lnstalação equipamêntos Após entrêga ê aSendamento com fornecedor.

Treinamento dos

prof issionais envolvidos

No método Snoezelen, após a instalação dos equipamentos é
programado treinãmento para utilização e função de cada

equipamênto adquirido, dentro da própria instituição.
No método Pediasuit, o treinamento é realizado fora da instituição,
segundo agenda e disponibilidade de vaga de fornecêdor
especializado e exclusivo-

Triagem de atendidos
pela equipe técnica

(pacientes

encaminhados pela rede

municipâl)

Para o encaminhamento de novos atendimentos da rede
municipal
PrimeiÍo é realizada uma triagem pelo assistente social, que realiza
uma entrevista pêssoal com o familiar responsávêl para

levântamento de documentos e se já existe diagnóstico com laudo
médico. Neste momento tâmbém seíá identiÍicado o número do
NlS, para verificação se o paciente está cadastrado no CAD Único,
de forma a se dar prioridade dê atendimênto para estes casos. Em

todo o trabalho também haverá articulação com a rede municipal
de saúde, assim çomo CRAS e CREAS para encaminhamento de

casos com perfil.

Caso seia neste momento detectado que não é um caso de
deÍiciência intelectual, o paclente é encaminhado ao serviço da
cidade ou região adêquado para seu quadro.

Em uma sesunda entrevista a psicóloEa reãliza anamnese com

de

pública

saúde:

Ter: (17) 3213 9595
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mãe ou responsável, de forma a lêvãntar as lembranças de todos os
fato' sintomas e dificuldades ocorridos desde o nascimento até o
momênto presênte e apót são aplicados os testes cognitivos com o
paciente para o diagnóstico se há a deficiência intêledual ou não (

coeficiente de inteligência - Ql). Dentre os testes são utilizados o
WISC, WISC lV, RAVEN - matrizes progressivas, G36 - testes não
verbais de inteligência, assim como o COLUMBIA e o DESENHO DA
FIGURA HUMANA para pâciêntes até 12 anos.
Parâ os pacientes já atendidos pela instituição sêrá discutido pelã
equipe técnica de saúde quais são os casos propícios para
atendimento nos métodos inovadoret com perfil para o alcance de
melhores resultados na tecnologia nova disponível.

Cadã método possui características próprias e é ind:cado
para um perfilde atendimento, dentro de parâmetros especíÍicos:

Snoezêlê.: estimulação multisensorial para deficientes intelectuais
e autista com diÍiculdades no relacionamento e comportamento.

Pediasuit: Apresenta uma abordagem holística no tratamento de
pacientes com alteraçôes neu.ológicas como Encefalopatia
Crônica não evolutiva (Paralisia Cerebral), atraso no
desenvolvimento motor, lesões cerebrais (AVC) e iodas as
condiçôes que afetam a parte motora da criança ou adolescente.

Ações: atividade fim Especificação

Avaliação individual dê

cada paciente

Para pacientes encaminhados pela rede municipal, os proÍissionais
de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediatra,
realizam cada um uma avaliação individual em suas rêspectivas
áreas, detedando-se qual o quadro de cada paciente segundo sua
idade e fase de desenvolvimento neuropsicomotor.
Por ultimo a equipe realizâ uma reunião em conjunto para
avaliação do caso, fechamento do diagnóstico e determinação se é
um caso dê deficiência inteledual ou autismo (para Snoezelen)
para atendimênto na instituição.
Para pacientes que já frequentam a instituição a avaliação
individual com a equipe multiprofissional já acontecêu, haverá
apenas a avaliação do Íisioterapeuta (Pediasuit) ou terapeuta
ocupacional (snoezelen) para a ãvaliação específica ros novos
métodos a serem implantâdos.

lndicação de programa

terapêutica singular para

cada paciente

Após avaliação, cada paciente recebêrá um programa terapêutico
singular, com atividades a serem desenvolvidas e horários de
atendimentos.
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Atendimento individual

de pacientes no método

Snoezelen ou Pediasuit

Snoezelen:

Snoezelen é um termo técnico para um conceito concebido para

apelãr aos sêntidos que ocorÍe em uma Sala êscura com íontes de

luz espeçiait música suave, aromaterapia, estímulos táteit
saboreando experiências. Os técnicos dispõem de uma sala

êquipada para aplicar e oíêrêcêr umâ abordagêm terâpêutica que

possibilita a criação de um mundo onde os sentidos são

experimentados em um ambiente controlado e numa abordagem

individual. É nesta autonomia na exploração e descoberta sensorial,

que as pessoas superam inibições e limitações, relaxam e .eduzem

tensões, melhoram a comunicação e a compreensão e têm

respostas motoras e comportamentos mais adaptados.

Este ambiente multissensorial proporciona conforto, através do uso

de uma grande quantidade de estímulos sensoriais controlados, que

podem ser usados de forma individual ou combinada para até 3

atendidos, êstimulando os sentidos primáíios sem existir

necessidade dê recorrer às capacidades inteleduais da pessoa, mas

sim às capacidades sensoriais dos indivíduos. que. seja utilizado

pâra ganho terapêutico, motivação, relaxamento, redução da dor,

alívio da ânsiedade ou simplesmente para recreação, a pesquisa

valida que o ambiente criado pelo Snoezelen pode ter um efeito

positivo real, e por vezes mudançâs duradouras no humor,

comportamento e relacionamentos.

Protocolo Pêdiasuit:
- a terapia com o macacão terapêutico ortopédico, combinada com

teGpia intensiva, consiste em um programa de 40 horas de
tratarneÍto realizadas em 4 semanas, seguidas de 2 semanas dê
teÍapia de manutenção, sendo que esse ciclo deverá ser repetido de
acordo com a necessidade de cada paciente.
- o programa combina fisioterapia intensiva e terapia ocupacional e

fonoaudiologia (em sua devida área de atuação) podendo de acordo
com a necessidade de cada paciente, aliar nas horas dê têrâpia dê
manutenção, demais tratamentos de reabilitação, que serão

indicados conforme cade êspeciÍicidade-
- Em um programa de terapia regular seriam necessários mais de 5

meses para a criança completar 40 horas de terapia. Por esta razão,

com p.otocoto intensivo, 05 resultados podem ser vistos
precocemente.
o protocolo é baseado em três princí
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Efeito do macacão terapêutico ortopédico (atividades

realizadas contra a resistência dadas pelos elásticos,

aumento proprioceptivo e realinhamento posturâl);

Terapia intensiva de duas horas por dia / 5 dias por semana

durante 4 semanas - seguidas da terapia de manutenção
durante 2 semanas (ciclo que deverá ser repetido de acordo

com a necessidade de cada paciente);

A participação motora do paciente.

Avaliação da evolução de

capa paciente atendido

Cada paciente tem sua evolução regist.ada em prontuário, com ã
evolução semestral parã o método Snoezelen e no início e ao Íinal
do tratamento para o método Pediasuit.

Worskshop de curta

duração on-linê com

profissionais da rede

pública de saúde

Workhop on-line, de 3 ho.as de duração,
de 15 vagas para proJissionais da rede e
interesse.

com a disponibilização
pa.ticipação segundo

Mostra lnterativa

Snoezelen

Haverá uma mostra interativa iunto âos familiares sobre o método

Snoezelen e suas aplicações, de íorma a promover a estimulação

dos sentidos de forma prazerosa, assim como interação e maior

relacionamento entre deÍicientes x familiares x comunidade. A

mostra será realizada seguindo as normas de segurança em saúde

com todos os protocolos indicadot podendo ser dividida em mais

de 01 dia e agendado individualmente com um membro da família,

se8undo interesse.

vl - INDICADORES/ PAnÂmnnOS lOefinir paÍâmetros paía a serem utilizados para aferição do
cumprimento das metas,)

OBJETIVO

ESPECíHCO
RESUI.TAOOS ESPERADOS

INDICADORES

/PAúMEÍRO
s

OADOS

MEIOS OE

vERrFrcAçÃo

Garantir a oferta

de dois métodos

inovadoret que

possibilitarão
grandes avanços

Snoezelen: o método efetiva um

maior grau de estimulação

sensorial com resultados

neurológicot cognitivo,

comportamental e de humor,

Evolução dos
pacientes.

Avaliação
inicial, após 6
meses de
atendimento e
após 12 meses

de

- Lista de

atendimento

mensal por

paciente;

- Relatório de
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nos resultados

de reabilitação

de 40 pacientes,

de0a14anos,
com deficiência

inteledual e
autismq pelo

trabalho em

equipe de uma

fisioterapeuta e

uma

fonoaudióloga,

de forma a

proporcionar um

atendimênto e

programa

individualizado e
especializado a

cada paciente.

melhorando o relacionamento

dos pacientes com os outros,
diminuindo a agressividade e

aumentando o desempenho nas

ta.eÍas durante as sessões de

estimulação. Além de propiciar o
aumento da atenção, melhora da

criatividade, coordenação,

interação, comunicação verbal e
não verbal.

atendimento. evolução
semestral

documentado
para cada

paciente po.
todos os

proÍissionais que

o atende.

- Registro dê

atividades com

fotos;

Pediasuit: Conquista. a melhorâ
do desenvolvimênto
neuropsicomotor, aumento da
densidade mineral óssea,
melhora da força muscular,
propriocepção, melhora do
êquilíbrio e da coordenação
motora, melhora da consciência
corporal, modulação do tônus
postu.al, visando, ao Í:nal,
proporcionar qualidade de vida e
bem-estar aos atendidos.

Evolução dos
pacientes.

Avaliação inicial
e ao final do
tratamênto
(como é um
método de
terapia
intensiva 01
paciente realiza
de02a04
horas diárias de
atendimento
por 1 mês,
podendo ter
mais 01 mês de
manutenção, se
necessário);

- Lista de

atendimento
mensal poí
profissional;

- Relatório de

evolução no
início e ao final
dotratãmento.

- Registro de

atividades com

fotos;

Desenvolver
atêndimento
psicológico e de
assistência social
junto aos

familiares.

Promovêr a prevenção,
orientação, apoio,
assessoramento e defesa dos
direitos da criança e adolescente.

Participação
em reuniôes
de grupo de
psicologia e
orientaçõês
individuais do
serviço sgcial.

Encaminhame
ntos e
orientações.

Tipos de
encaminhamen
tos e
oriêntações.

Relatório de
atividade mênsal
do proÍissional
com quãntidade
de famílias
atendidas, data ê
aSSinatufa.
Tipos de

encaminhament
os e orientaçôes.

Realizar uma
mostra interativa

Promover a estimulação dos
sentidos de forma prazerosa,

Participação
de pessoas

Quantidade de
pesSoas

Lista de presença
Fotos.
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junto à

comunidade e

lemilieres sobre
o método
snoezelen ê suâs

aplicações

assim como interação e maior
rêlacionamento entre deficientes
x Íamiliares x comunidade.

(pais ou
comunidade),
segundo
agendamento
e interesse.
Limitado a 15
pessoas.

participantes,
limitado a 15

vagas, com
agendamento
individual.

Ofertariunto à
.ede municipal
de saúde, 5
vagas de
atendimento
para os dois
métodos, com
prioridade para
pessoas sem
atendimento em
outro ServiÇo.

Fortalecer a rede Írunicipal e
criar um fluxo ê contra-fluxo de
atendimento.

Vagas
ofertadas x
prêenchidas.
Divulgãção
junto à rede
municipalde
saúde do
método e

vagas
disponíveis.

Número de
vagas ofertada
x preenchidas

no início e final
do proieto.

Lista de va8as
preenchidat no
início, após 6
meses e após 12

meses.
Fotos da ação de
divulgação.

Desenvolver um
workhop onJine
de curta duração
(3 horas), com a
disponibilização
de 15 vagas para
proffssionais da

rede,
principalmente
dê saúdê, e
participação
segundo
interesse.

Multiplicar o conhecimento do

método Snoezelen aos

profissionais da área da rede

municipal de saúde, trazendo

uma inovação e uma tecnologia
que possam ser em paÍte

reaplicadas em seu ambiente de

trâbâlho-

Participação
dos
profissionais.

Quantidade
proâssionais
participantes.

Relatório de
conteúdo do
workshop
realizado pelo
palestrante.
Lista de presença

Fotos-

vu. REcuRsos FÍsrcos

Atualmente com espaço físico de 198m2, em bom estado de conservação, divididos da seguinte
forma:
- 01sala dê enfermagem/medicina;
- 02 salas sensoriais;
- 01 banheiro feminino;
' 01 banheiro masculino;
- 01 sala de terapia ocupacional;
- 01sala de fonoaudiologia;
- 01sala de assistente social;
- 01sala dê psicologia;
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- 01pátio de múhlplo uso para atiüdades neuropsicomotoras;
- 01 refeitórioi
- 0l piscina de água aquecida coberta e 02 banheiros/vêstuárlo;
- 01sala de vídeo/N;
- 01cozinha;
- 01 despensa - para sêcos e utensílios domésticos;
- 01câmarâ fria;
- 01 recepção/espera;
- Ol sala administrativa / reuniãg;
- área extema com parque e para atividâdes neuropsicomotorâs ao ar livre;

vm. PLaNo DE APLTCÂçÃO DOS RECURSOS FTNANCETROS

1. RECURSOS HUMANOS:

tFonte de Financlamento:

3 - Com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

2. MATERIAI PERMANENTE - descrever recurso destinado à aquisição de material permanente
relacionados ao Pro.ieto a ser desenvolvido, tendo como embasamento a Portaria 448 da STN

de ,3109/2002.

QTD ÊUNçÃO FORMAÇÃO

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

Vínculo
Emprega

tício

SAúRIO
BASE

FONTE

FINANCIAM
ENTO

01
Terapeuta

ocupaciohal
clinica

SupêÍior
comPleto

30 h/semanal CLT Rs3.8s0,s7 3

01 FisiotêraPeuta
SupeÍior
completo

30h/semanal CLT Rs3.974,91 3

Quantidade Equlpamento a
ser adquiÍido

Espe.ifi .açóês Técnicas Vãlor Unltário
(Rs)

Valgr Totãl
(Rs)

01 Íubo dê bolhas Acrílico transparente, sob
medida, led colorido

Rs6.005,14 Rs6.006,14

01 Eanco de apoio Mâdeira MDF branco
revestido em courvin, sob
medida

R52.079,72 R52,O79,72

01 Módulo de
interface sala

branca

Central eletrônicâ de
comando, controle remoto
24teclase8teclas

Rs5.091,33 Rs5.091,33

01 Kit de iluminação
led colorido

lluminação RGB parc
cÍomoterapia do ambiente

Rs884,48 Rs884,48

g
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01 Fêixê óptico Feixe de fib.a óptico
revestido cgm tudo plástico,

sob medida, fonte led

colorida

Rs6.737,58 R56-737,58

01 Tablado {mobília) Madeira MDF brânco e

estohdo em courvin, sob
medida

R52.096,44 R52.096,44

01 Armário
multimídie

Madeira MDF branco, 0,8m
larg x 1,0m alt x 0,45m
profundidade

R51.362,68 R51.362,68

01 Home Theater Apa.elho DVD, 5.1 canais,
caixas de som e controle
Íemoto

Rs1.499,0s Rs1.499,05

01 Raio laser Led colorida, self control R5122,32 R5122,32

01 clobo espelhado lsopor e retalhes de espelho,
30cm diâmetro, spots de led

R5597,4a Rs597,48

01 Céu estrelado 1,45m diâmetro, LED

colorido
Rs4.548,79 Rs4.548,79

01 Piscina de
bolinhas

EstoÍado êm courvin branco,
1,45m x 1,5m

R56.493,84 Rs6.493,84

01 Cubo multicores Acríiico branco, 0,45m alt x
0,45m larg x 0,45m
profunidade

Rs4.405,66 Rs4.40s,66

01 Gaiola completa 01 Gaiola de Estrutura
metalica 2m x 2m; 0:. Colete
Paraquedas;
0l Trilho de Marcha;01 Kit
lnterno de Equipamentos da
Gaiola

Composto por: 01 Jg Pesos
(06 un); 01Jg Roldanas (02
un);01
Par de Pegaduras; 10 Un
Cordas estilo rapel; 12 Un
Bungees (02

de 1,20m, 08 de 1,0m e 02 de
0,50cm);01 Par Botas em
Couro
para trelno de
foÉalecimento; 01 Par Pedia

Tornozeleiras; 01 Par
de Suporte para Cotovelos;
24 Un Ganchos metalicos êm

Rs12.499,00 Rs12.499,00



.-31..

PtNAÍffPÉm*úr.rÍ@rtu
Cenif@do dê Enlidades de Fins FÍánl.ôprcos R6olução n! 252 de 06/1 2/2000

CNPJ 7r 744 007/000' ô6
Av Amélia cury Gabíie.4701 -Jardlm Solarã _ São José do Ro Preto/SP

Tel: (17) 3213 9595 www-.sociaÉorenâ§.êÍ.orc br

5; l2
Un Mosquetoes; ll Faixas de
Suspensão; 01 cinto de Sels

Pontos.

09 Cintos (tamanho
YüP ao G)

Confeccionâdo êm couro
especialforrado
internamente com
tecido de protecao
neoprenê, Íivelâ em metal
resistentê.

R5399,00 R53.s91,00

08 Macacôes (

tamenho XXP ao

G)

Macacao Fisioterapeutico
composto de: 01 chapeu
confeccionado por material
impermêâvel, com tela
transparente
para correcao postural; 01
veste composta por short e
colete,
confeccionada em lona
impermeavel respirâvel paaa

corrêcao
postural; 01 par de.ioelheiras
confeccionado em lona

impermêavel respiravel para

correcao Postural;01 Par de
adaptador de sapatos (2

metros); 38 ligas de
resistencie ê 25

Rs8199,00 Rs65-592,00

01 Pêdiasuit postural
veste

Flex corp Rs920,00 Rs920,00

01 Pediôsuit posturãl
veste

Flex corp Rs1020,00 Rs1020,00

02 Equipamento de
movimentação
asslstidâ

Flex corp walking:01 par dê
sandálias, 01 colete aiuíável
com alças de suspensão nas

virilhas, 01 clnto acoplador
(lombar ou pertoral)

R51240,00 RS248o,oo

Total Rs128.O27.s1

3. MATERIAL DE CONSUMO: descrever recurso destinado à aquisição de materiais de consumo

relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento a Portaria 448 da STN

de 13/09/2oo2.

Não se aplica



4. SERvrçOS

IX. CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO

o recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão enúegue mensalmente e

de acordo com o cronograma de desembolso.

-ANEXOS:

- Grade de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de Aplicação;

X - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Quantidade Serviço Especificação Valor Unitário
ÍRs)

Valor Total

01 Projeto elétrico Layout 3D,

Memorial
de5critivo

RS4.580,00 Rs4.580,00

01 Serviço
instalaçáo,
montagem
treinamento

de

e

Serviço
instalação,
montagem
treinamento

de

e

Rs4.390,00 R54.390,00

01 Treinamento
Pediasuit

Básico Rs4.491,00 Rs4..491,00

Total Rs13.461,00

Nome do órgão proponente: Associação Renascer

Nome do Dirigentei ApaÍecido Ferreira Pacheco

Cargo: Presidente

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano de T

são José do Rio Pret(

balho.

06 de Ab de 202).
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XI . APROVAçÃO PETO CONCEDENTE

são rosé do Rio Preto ,flo" fun rf 0" r."

dente do CMDCA . de Assistência Social
/arla At n dr Satttns

5é.rerrr'ô 11!qtr,8ài d€



4'Apostilamento

NOME DO PRO] ETO:

Vigência da Parceria:

CRONOGRAMA DE DESEMBOI,SO DOs RECURSOS FINANCEIROS

ANOr 2022

Pediasuit e Snaezelen paro pessoas com deÍiciêncio intelectual e autisfio
07/ 06 /)02L a 30 /06/ )A22

do Munl.ipal dos D;reitgs da C.i Adol te FMDCAOrigem do rerurso Ltndo Mun o\ D rÊ l.\ do ( ridr\d P do 
^dolê.1ênlê

DESPESAS JUNHO

R5 7.904,83 R5 7.904,83 R5 7.904,83 Rs 7.904,83 Rs 8.706,40 Rs 8.706,40 R5 1.458,s4 Rs s0.490,66

RS 2.374,s0 R$ 2.374,s0

R5 4.325,34 R$ 4.32s,34
R$

R$

Rs s28,00 Rs s28,00 R$ s28,oo R$ s28,00 Rs 860,00 RS 620,00 RS R$ 3.s92,00

RS

R$

Rs 8.432,83 R$ 8.432,83 R5 8.432,83 R5 8.432,83 RS 11.940,90 Rs 9.326,40 RS 5.783,88 R5 60.782,50

são losé do Rro Preto, dla 06 d€ Ahrrl de 202i-

.L



PIÁNO DE APUCAçÃO DOS R€CURSOS FTNANCETROS

ANO: 2022

4'Apostilamento
NOME DO PROjETO: Pediasuit e Snoezelen paÍo pessooscom deÍiciêncio intelectuol e outisma
Vigênc a da Parcerial 0l/06/2021a 30/06/2022

do recuíso: Fundo Municipaldos Direitos da Cri e doAdolescente

RECURSO CMDCA
DOAçÃO DE

PESSOAS FíSICAS

Pessoale Encargos R5 s0.490,66 Rs s0.490,66

R5 2.374,so Rs 2.374s0
13e salário Rs 4.325,34

Rescisão

Sêrviço de

tercêiros

Serviço dê

terceiros

/[reinamento
Serviço de

terceiros/projeto,
instalação,

Mãterial

R5 60-782,s0

5ão José do Rio Preto. dia 06 de Abril de 2022.

^-,
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PLANO DE APL|CÁdO DOS RECURSOS FINANCETROS

ANO: 2022

4'Apostilamento
NOME DO PRO.IETO: Pediasuit e Snoezelen pora pessoas com deÍiciêncio intelectudl e outismo

Vigência da Parcêriâl 01,/06l212l a 30/06/2022

Origem do re€urso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

RE'URSO CMDCA
DOAçÃO DE

PESSOAS FÍSICAS

Pessoale Encargos Rs 50.490,66 Rs s0.490,66

Reaiustê Salarial Rs 2.374,sO Rs 2.374,sO

RS 4.325,3413q salário RS 4.32s,34

1/3 de férias

Serviço de

terceiros

/Benefícios

R5 3.s92,oo Rs 3.s92,00

serviço de

tercêiros

Serviço de

terceiros/projêto.
instalaçâo,

treinam/o
N,laterial

permânente

R5 60.782,s0

sãoJosé do Rio Prêto, dia 06 dêAbrilde 2022.

"<
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ANEXOS

Grade de atividades - PEDIASUIT E SNOEZELE

AçÃO ESPECTflCAçÃO 202L 2022

: : g

Seleção de recursos humanos:

- 01 terapeuta o.upacional, CLT, 30

horas/semana ; - 0l fisioterapê!ta/ CLT, 30 horas X

Reformà sala s.ozelen Pedrêiro, e letric istà, gêssêíro, pintor X

Aquis ção dê eq!ipar.entos Equipamentos Pediasuit e snoêzel€n x

lnsta ação equlpamentos Eq!ipamentos P€diàsuit e Snoezêlsn X

Treinamento Snoezelen e Pediasuit X

Triagêm d€ atendidos pela €quipe técni@ (pàcientes

êncaminhâdôs Dêlâ rêdê municiDal)
Rêunião de êquipê técnica

X X X
x x x X x x x X X

Avâliaçâo ind ividual párê entrada novos pêciêntês Fisiotêrâpêuta ou T€rapeuta ocupacional X X X X X x X x x X X

lndicação dê prôgrama terâpêutico singular conformê iníciodê cadã paciênte x X x X X X X X X x

atêndimento individual de pâcientês no método Segunda à sexta, da§ 8h00 às 12h00 e dàs 12h15
às 13h45

x X X x
X x X x X X X

Atêndimento individualdê pacientês no método Sesunda à sexta,2h a 4h diária a serdeíinido
X X X

X x x x X X X X

Avâliaçãode evo ução- pacieniês Snoezelên X x X

Avaliêcão dê evo ução- pa.ientes Pediasuit Mensal- no inicio ê ao finaLdotrâtâmentô X x X X x x X X X x X

Worskshop, de curtã durâção com profissjonaisda redê 3 hoías, parã ate 15 vasas disponibilizàdas

Mostra interativà Sno€zelen 2 diâs de Môstrã, pêríodo dê 3 horãs X

5é do Rio PÍetq, 0610412021/ /'{1( «\t 
^i,umAà-*-'5'Ar,orcctdÃ leÍqto Psci2q
' Prêtldênte ,/



CEITRO DE RIIBUÍAIÀO E NÉGMq4O

ANEXOS

Grade de atividades - PEDIASUIT I SNOEZELE

AçÃO ESPECTFTCAçAO 2027 2022

: E

o

:
Í

ã

I
ã

Seleção de recLrrsos humanosl

- 01 terapêutã ocupacional, CLT, 30
ho.aslsemanalj - 01 fisiotê.a pê uta, cLT, 30 horas x

Reforma sãlê snozelen Pedrêiro, elêtncista, sesseiro, !intor X X

Aquisição dê eq!ípanrentos Eq!iparrentos Peiiasuit ê Sno(,êlen X

lníalação equipamênlos Equipamêntô5 Pêdiâs!it e Snoezelen X

Ireiramento Snoezelen e Pediãs!it X

Íriâsem de atendrdos pelà êq!ipe técnica (pacientes

encaminhados re r rede nrunrclpâl)
Reuniãô de equ pê técii.a

X x X
X X X x x X X X X

Avalãção ind viduê pâra Êntiàda novoi pacientes Fisioterapeuta ou Terapeuta ocupâcionâ X X x X X X x X X x X X X

lndi.ação de proerama terâpêutico singuiâr Conformê início dê cada pacienie X x X X x X X X X X X X

Atendimento individlal de pàcientês no método Sesunda à sêxta, dàs th00 às 12h00 e das 12h15
às 13h45

X x X x
X X X x x X

Atendimentô individua de pacientes no métodô Seeunda à sexta, 2h a 4h diária à ser dêfinido
x X X

X X x X x x X X X

Avaliaç:ode evo ução- pacientes Snoezelen X X X

Avâliação de evolução - pacientes Pediasuit Mensal- no início ê ao final do iratamento X x x X I X X x X X X 1
Worskshop, de curta duração cofi profissionâis da rêde 3 horas, para até 15 vaeês disponibilizâdâs x

Mostra nteratvà Snoezelên 2 dias de Mostra, perÍodo de 3 horas L

ü íffi27.

Apo
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Grade de atividadês - PEDIASUIT E SNOEZETEN

PERIODICIDADE

Não se aplica

HORÁRIO

Nâo se 
"dica

seleÇão de recursos humãnos

Reforma sa a Snozelen Não se aplica Não se aplica

AquisiÇão de equipamertos Não se a piica Não se aplica

lnstalação eqL ipâ mentos Não se aplica Não se apliI:il

Coníorme agendamento :onforme dsendamento
Íriêgem de atendldos p€la equipÊ técnica
(pac entes novos encamrnhados peia rêde

Conforrne demanda

Avàliação in dir' dual parã entrada novos pacientes Conforre demanda

,ndicação de prograrna terapêutico singulâr
Atendimento lndividual de pâcientes no método
Snoezelen Semanal

Segunda à sextâ, das

8h00 às 12h00 e das
12h15 às 13h45

Atendimento individual de pacientes no método
Pediasuit

Segundâ à sextâ,
diãria a ser definido

Avaliaçâo de evolução - pâcientes Snoezelen Confornre demanda
AvaliaÇâo de evoluçâo pacientes Pediasuit Mênsal- no início e ao final

do tratamento
Conforme dernânda

Worskshop de curta duraçâo com proÍissionais da

rede pública de saúdê

Mostra lnterativã Snoezelen A dêfinir

i,n:r.J:snê fin. fiir n,i! ri.c iiq:,JLn,:c i! )5?.1. 0611:'r)lraa
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PERIODICIDADE

Seleção de rerursos humanos Não se aplica Não se aplica
ReÍorma sala Snozelen Não se aplica

Aquisição de equipamentos Não se aplica

lnstalação equipamentos Não se aplica Não se aplica
Tr€inamento Conforme agendamento Conforme aqendamênto
Triagêm de atêndidos pela equipe té(nica
(pacientes novos encaminhados pela rede

Conforme demanda

o individuãl para entrada novos pacientês Conforme demanda
lndicação de programa terapêutico singular
Atendimento individual de pacientes no método
snoezelên

segunda à sexta, das
8h00 às 12h00 e das
12h15 às 13h45

Atendimênto individualde pacientes no método
Pediâsuit

Segunda à sexta, 4h
diária e sêr definidô

o de evolução- pacientes Snoêzelen ConÍoíme demanda
Avaliação de evoluçâo- pacientes Pediâsuit Mensal- no início e ao final

do tratamento
Conforme demênda

Worskshop de curta durâção com profissionais da
rede pública de saúde
Mostra lnterativa Snoezelen

Gradê de atividades - PEDIASUIT E SNOEZELEN

PeÍats


