
PREFEITURA MUNICIPAL
assr§TÊiactÂ soclaL
sÂo JosÉ Do Rro PRETo

CERTIDÃO DO I'APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO N"

05/2022lSEMAS/CMDCA

O Municíplo de §ão José do Rio Preto, CNPTMF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

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

doravante de[ominada SECRETARIA, reprcsentada neste ato por sua titular, I{elena Cri§tina

Rozales da Silvâ Mrrangoni, portadora da cédula de identidâde RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita

no CPF.MF sob o no 169.780.618-08, designada por meio da Portaria no 34.729 de 01 de janeiro de

2021, autorizada pelo Prefeito do Município ros termos do Decreto n' 17.703 de 03 de fevereiro de

2017. e pelo Conselho Municipâl dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, criado

pela Lei n" 4.956, de 15 de maio de 1992 e alterações, com sede na Avenida Bady Bassit, 3697-

Cenho - São José do Rio Prcto/SP, doravante denominado simplesmente CMDCA, representado

neste ato por sua Presidente, a SÍâ. Fernânda Pâula Magossi Arado, poÍtador da cédula de

identidade RG 40.978.071-6, e inscrito no CPF/MF sob o t' 327.737.338-00, com base na Lei

Federal n.o l3.0l9ll4 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.'

17.'lu\l20l7 , tendo em ústa a inexistência de aheração do objeto e do valor global do Termo de

Fomento no 05/2022, celebrado em 03 de março de 2022, com a Orgatização da Sociedade Ciül -

oSC denominada Associaçâo Renascer, após anuê[cia da Gestora, RESOLVE apostilar o plano de

ftabalho, atendendo a solicitação contida no Ofrcio (r" 20/2022,Íendo em vista atualizações no Plano

de Trabalho conforme segue:

Plano de Trabâlho

Alualização da vigôncia de 03/03/2022 a 30/0612023 no prazo de execução, cronogramas de

desembolso, plano de aplicação, croÍrograma e grade de atividades. Na caracterização

socioeconômica da rcgião, informação de que os dados apresentados (faixa etfuia) são referentes ao

mês de agosto/2021. Nos indicadores e parâmetros, ajuste sobrç a oferta de vagas junto a rede

municipal de saúde (6), excluindo "redes sociais" e "print da tela de diwlgação". No cronograma de

atividades: alteÍação do nome "grade de atividades" para "cronograma de aÍividades", exclusão da

identificação da compra de equipamentos e materiais de consurno para o mês de março, na

identificação da triagem e avaliação, incluÍdo ação paÍa todos os meses do projeto, mediante

agendamento conforme demanda de encaminhamentos da rede e usuiírios da Instituiçâo. Inclusão do

termo "psicossocial" para os atendimentos psicológicos e social aos familiares.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÍÊNClA SOCIAL
Ruâ lôãoTeixeira.260 Santê CÍuz 'CEP 1s014_180 5ãolosé do Rio Preto sP

ÍelêÍone 117)3211 6 510 ' semat@ rio p.eto.sp.gov br - www riopreto tp.gov br
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Cenificado dê Éntidades de Fins Firàntrópicos Resôtução no252 de 06/1212000
CNPJ: 71 744007/0001,66

Av Amérrê Cury Gabíiel, 4701 - Jardim Soraia SàoJosé do Rio prelo/Sp
Tel: (17) 3213.9595 www.associâcâorênasc€r.oro.br

PIANO OE TRABALHO
Atendimento êm reabilitação física para pessoas com deficiência múltipla
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I DADOS CAOASTRAIS DA ORGANIZAçÁO PROPONENTE

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Associação Renascer
2. CNP t 7 7 -7 44.07 7 I m0t-66
3. ENDEREçO: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lardim Soraia
CIDADE: São José do Rio Preto U.F.:5P CEP: 15075-220
TEEFOÍ!E: (17) 3213.9595
E-MAIL: proietos@associacaorenascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido FerÍeira Pacheco
Função: Presidente
CPF: 428.673.558-34
RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CELt 177) 9a778,737 4
Email: aparecidopacheco@gmail.com

s. TÉcNrco REsPoNsÁvEL PELO SERV'çO:
Nome: Ana Paula Santanã
CPFt @5.886.726-7a
RG:66.711.541-9
Número do Registro ProÍissional: 15483 - TO
Telefone para contato: (17) 3213.9595
cEL 17 9a116.9025
Email: anapaulasantanato@outlook,com

6. REGISTRO Í{O CMDCA (X ) Sim ( ) Não
N9 DE INSCRIçÃO NO CMDCA: 06
vrcÊNcrA Do REGTSTRO: tOlO3l2O27 a tO/O3/2023
TIPO DE INSCRIçÃO: Programa ( X) Projeto ( X) Sêrviço (X )

7. 8REVE HISTóRICO DA ORGANIZAçÃO PROPONENTEI

A Associação Renascer é uma instituição beneficente de assistência soçial, com
fins não econômicos, localizada na cidade de São José do Rio Preto / SP, que atende

atualmente a 320 crianças, adolescentes e adultos com deficiência inteledual e

múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h00 às Uh00, de 65

bairros do munlcípio e 07 cidades da região.
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Cenficado dê Enlidades de F'ns Filá.lÍóp'cos Resô!çáo." 252 de 06/12/2000
cNPJ 7r i4,100ir0c01-66

Av Améiâ CuryGê,rre 470r JÉrdn Sôraa SaoJosé ôo RoP.elo/SP
Íci 1r7) 32r3 0595 M.ássociâcâorênâ§cêr.oE.br

Desde a sua criação êm 1993, a Associaçâo Renascer iá beneficiou
gratuitamente centênas de pêssoas com deÍiciências ê seus familiares, todos em
situação de vulnerabilldade social, risco pessoal e social, provenientes de regiões de
toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por umâ êquipe
multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,
estimulando suas funções motorat sensoriais, cognitlvas, psicológicas e soclais, poÍ
meio da reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1" à 3"

série e oficinas para ãlunos êm contrã-turno), desenvolvimento social (serviço de
proteção social especial para pe§soas com deficiência e suas famílias em centro dia,

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

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalho (geração de emprego e .ênda).

r - caMcÍERrzaçÃo socrEcoNôMrco oA REGrÃo:

1. t-ocAlrzAçÃo
Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊNclA

Atendimento gratuito a 54 pessoas com deficiência inteledual associada a

deficiência física (o qúe caracteriza múltipla deficiência), de O a 17 anos e 11 meses,
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo:
- 12 pacientes dê 0 a 06 anos;
- 34 pacientesde 07 a 12 anos;
- 8 paciêntes de 13 a 17 anos;

Dentre os 54 que serão atendidos, todos já frequentam outras atividades na
instituição e são de 40 Balrros de São José do Rio Preto, sendo:

Balrros

Parque luriti 1

Vila ldêal 1

Res. Nato Vetorazzo 2

Pq da Cidadania 3

Vilâ Tôninho 3

Pa Novâ Esperanca 1

Estancia GÍamado L

solo Sagrado 5



-G-ffiin\-.'/

mlycÍ,gR
Ceít Íicado de Enlidades d€ Fins FilanlÍópicos - Rêsoluçá. nô 252 de A6112120A0

cNP.t 71 7aô 007/0001-66
Av Amélie C!ry Gabnê|,470í -Jadrn Sorâiâ - São Jo* do Rro PÍeicrSP

Íel (17) 3213 9595 wtrw..alodâcâoÉne§cÊr.oú.bí

Res Santa Ana 1

Fraternidade 1 1

Liberdade lV I
Vila Zildâ 1

Pq Floresta 1

€stanciâ Sânta Clâra 1

Jd Asturias 1

Câic 1

Santo Antonio 2

Rêdentora 2

1

Jd Maria Lucia 1

Vilâ Curti 1

Vila Anchieta 7

Eldorado 2

Jd Etemp 1

Pq Estoril 1

São Francisco 1

Cristo Rei 2

Vlle Sântâ cruz 1

Hiqienoool:s 1

Rios Ditalia 1

Cambui 1

Jd. Viena 1

Pq Res Diqnidade 1

Quinta dês Paineiras 1

Vila Diniz 1

Pq dos Passaros 1

Res Gabriela 7

Pq das Aroreiras 1

8oa Vista 1

Santos Dummont 1

*Dados referente a Agosto de 2021.

Também serão abertas 06 novas vagas para at€ndim€nto à demanda de
atendimento da rede públicâ de saúdê municipal nêste proieto especíÍico à pessoas

com deficiência múltipla {inteleçtual e física), com prioridade paÍa quem não estêjã em
nenhum outro proieto atendido pela rede.
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CenúcaCo de Entdades de F ns F anÍópcos - Resolução n' 252 de C6/1212000

CNPJ: 71 744 007/ô001-66
Av Amé a Cúry GabriêI.4701 Jãdim Sora ê Sáo José do Rc Preto/SP
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Dentre os 40 Bairros citados pode-se constatar a maioria predominante na

zona Norte da cidade, região conÍorme Diagnóstico Socioassiíencial de 2015/2016
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoãl e pessoâI.

Podendo se destacar ainda sobre alguns bairros citados e que serão assistidos:

- Bairros mais ãfastados e sem serviço instalado no local: Amizadê, Lealdade,
Parque da Cídadania.

Bairros de novos loteamentos: Vila Toninho, Lealdade e Amizade.
- Bairros mais numerosos: Solo Sagrado, Cidadania, Eldorado, Anchieta,

Antunes e Santo Antônio;
- Bairros com maior número de crianças e adolescentes: Saíto Antônio e

Cidâdania.
- Bairros com menor renda mensal: Novo Mundo, Cidadania, Lealdade e

Amizade;
- Bairros com responsável pêlo domicílio não âlÍabetizado: solo sâg.ado,

cidadânia, santo Antônio e Eldorado.
- Dentre os CRAS com maior atendimento de casos de violência à criança e

adolescente: Novo Mundo, João Paulo ll, Vila Toninho e Jaídim Belo Hoíizonte.
- Dentro os CRAS com mâioÍes índices de trabalho inÍantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguaré, João Paulo ll, Fêlicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- Bairros de maior índice de óbito infant:l: 0 a 14 anos - Cidadania; 15 a 24 anos

- Cidadania;
- Bairros com aumento de índlce de CAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio e

Cidadania.
- CRAS com mais famílias recebendo benefícios: 1) ltine.ânte;2) Cidâdaniâ; 3)

Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) João Pâulo II; 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho; 9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Eairros com maior número de 8PC para PCD; Anchieta, Novo Mundo, Santo
Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrãdo e Vila Toninho.

Fonte: Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/2016

Dentre o já citado, pode-se considerar que a Associação Renascer possui um
atendimento abrangente à população de 5ão José do Rio Preto.

Em dêcorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obrigatório, instituído pela PÍefeitura Municipal de São José do

Rio Preto e pelo Ministério da Saúde, o atendimento ambulatorial em saúde é

realizado por agendamento e individualmente, seguindo todos os protocolos de
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segurança instituídos para êntrada de pacientes, permanência e proibições
determinadas.

3. CARACTERIZAçÃO OA POPULAçÃO OA ÁREA DE ABRANGÊNOA

Íodos os deficientes e suas famílias atendidas se êncontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda, sem instrução ou com
a etapa ldo ênsino fundamental incompleta, em ocupação inforínal, moradia precária
ou em loteamentos irÍegulares e programas de transferência de renda.

Assim como, também são atendidos deficientes que se encontram em risco
pessoal e social, como violência fisica, sexual, negligência, abuso, abandono, risco de
aliciamento paÍa drogas, prostituição, agravadas muitas vêzes pela condição
intelectuâl e física proveniênte de sua deficiência, por precisarem de cuidados
permanentes devido ao grave comprometimênto.

4. CARACTERíSTICA DA POPUTAçÃO A SER ATENDIDA
Público-âlvo: 60 crianças e adolescentes com deficiência (54 ,á atendidos + 06 novas
vagas)
Fãixa etária:0 a 17 anos
Sêxo: mâsculino e feminino

lll - oEscRlçÃo Do PRoJETO

1. TíTUtO DO PROJETO: Atendimento em reabilitâção física para pessoas com
deficiência múltipla

2. OBJETO DA PARCERIAI

DesenvoÍvimento de serviços e programas inovador, poa tempo determinado, de 12

{dozê)meses a 24 (mêses).

Promoção dos direitos de crianças e adolescentes:
3) Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas familias e que contemplem a supeÍação das
desigualdades, aÍiÍmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social.

Proteção e defesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados, consideradas as condiçôes de pessoas com deÍiciênciâ e as diversidades de
gêneÍo, o.ientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de
nacionâlidade e de opção politica,
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cêrtÍcado dê Enlidades d€ Fins Firantópicos - ResoruÉo n" 252 de 4611212400

CNP..I: 71 744 007000156
Av Améria Cury Gabriel, 4701 - JaÍdm Soíaia - São José doRio Pelo/sP

Ter (17) 3213 9595 wwv.asociacaorsn.lc.í.om.br

Protâgonismo e participação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a êstratégias e mecanismos que propiciem a participação organizada e a

expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre assuntos a eles
relacionados.

3. PRÀZO DE EXECUçÃO- Duração de Exêcução do Proleto:
76 meses
lníciot 03l03l2O22 Té.mino: 30/06/2023

4. REGIME DE ATENDIMENTO: O lntegral(X )Parcial

5. DlAs E HOúRlo DE ATENDIMENTo: segunda à sextã-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h
6. TERRITÓRtO: Vila Toninho
7. CRAS DE REFERÊNCIA: ViIa Toninho

tv - tusTtFtcaTtva

Toda renda obtida pelâ Associação Renascer é destinada ao custeio dos
programa5 de atendimento do seu público alvo. No entanto, existem necessidades de
aquisições de equlpamentos de natureza permanente e aumento de equipe
especializada de 01 fisioterapeuta, 01 psicóloga ê 01 monitor, objetivando pÍopiciaÍ
novos e melhores recursos para o atendimento clínico, com uma nova modalidade de
reâbilitação física âos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos financeiros oriundos de várias fontes
(municipal, estadual, federal e póprio), não são suÍicientes para a manutenção da
êntidade, quê a cada dia apresenta novas necessidades, além do mai§, nos convênios
êxistentes não há verba destinada a despesas de capital.

Atualmente, os avanços tecnológicos representam um progresso que
tÍanscende a facilidade cotidiana. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia pode
representar uma possibilidade de reabilitação, independência, autonomia, qualidade

de vida e inclusão sociã|. Nesse sentido, sur8em ngvos recursos no campo da

fisioterapia e neurologia que possibilitãm potencializar ganhos motores ê funcionais
êm crianças e adolescentes com sequelas de lesões físicas ou neurológicas, múltiplas
deficiências ê sÍndromes raras.

Sendo assim, é de extrema importânçia para a lnstituição a transferênciã de
recursos financeiros atrâvés de projetos via Conselho Municipal dos Direitos da Crlança
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e do Adolescente, visando aquisição de equipamentos de natureza permanente,
treinãmento e profissionãis, para oportunizar tratamentos mais diversiÍicados e atuais
às criançâs e adolescentes com graves comprometimentos motores, que não são
oÍertados pela rede pública de saúde, oferecendo atendimento especializado com
recursos específicos que favoreçam a ampliação de habilidades íuncionais de acordo
com as limitaçôes de cada pâciente.

Atualmente dentÍo da reabilitação para deficiência intelectualjá são ofertados
metodologias especiÍicas como integração sensorial, comunicação alternativa,
estímulo cognitivo, treino de atividades de vida diária e prática, pediasuit e snoezelen
(os dois últimos ofertados a partir de junho/21) com diversos recursos e equipamentos
para este fim.

No entanto dentro de nosso público além da deficiência intelectual, temos 54
pacientes com deficiência física associada (múltipla deficiência) e síndromes raras,
nestes casos, seria de grande valia ofertar de Íorma integrada a reabilitação física, com
a ofertâ da terapia convencional, bandagem terapêutica, hidroterapia, o que ampliaria
os rêsultados conquistados e evolução dos pacientes, pois não haveriã â necessidade
de procura desta reabilitação em outros locais, o que demanda atualmente menores
Íesultados por conta pela filã de espera, deslocamento e falta de comunicação entre as

equipês.
No entanto para iniciar este atendimento são necessários equipamentos

específicos na área da fisioterapia e demais, que hoje a instituição não possui, assim
como proÍissionais especializados nesta áreâ técnica, o que seria o objeto deste
projeto. Os equipamentos citados além de ãtender ao já citado, também colocaria
nossa estrutura apta para habilitação futura como CER ll (Centro Especiali2ado em
Reabilitação) suprindo demanda existente no munícipio e trabalhando em rede com a
saúde municipal-

V - MEIA
1. META:

Atendimento gratuito â 60 pessoâs com deficiência intelectual e dificuldades físicas
associadas (múltipla), de 0 a 17 anos, em uma nova modalidade de reabilitação na
instituição (a física).

2. OBJETIVO 6ERAI.
- Ofertar a reâbilitação física, além dâ intelectual, para 60 crianças e adolescentes,

de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em situâção de vulnerâbilidade social, de São
José do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos, materiais e
contratação de recursos humanos, de forma a qualiÍicar e ampliar o serviço com uma
nova modalidade de reabilitação, trazendo um trâbalho diÍeÍenciado e inovador, pela
integração de têrapias, equipe multiprofissional, objetivando o alcance de melhores
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resultados no desenvolvimento neuropsicomotor para pacientes com múltiplas
deficiências.

3) OUETTVOS CSPECíF|COS

- Garantir a oferta de uma nova modalidade de reâbilitação, a física, na instituição,

integrada à reabilitação de deficientes intelectuais, para 60 pacientes, pelo trabalho
intêgrado de uma equipe multiprofissional, de forma a proporcionar um programa

têrapêutico singulâr a cada paciente, coín atendimento individualizado e especializado.

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

- Ofenar junto à rede municipal de saúde, 06 vagas de atendimento, conforme
demandâ ãpresentada na ocasião do início do atendimento, com prioridade para
pessoas sem atendimento em outro serviço, de forma a fortalecer a rede municipal de
saúde e criar um fluxo e contra-fluxo de atendimênto.

- Propiciar orientaçôes aos familiares, mensalmente, participando o responsável pela

evolução do deficiente, de forma tâmbém a buscar a continuidade em casa de algumas
intêrvenções que seja possível, como o treino de atividadês de vida diáriã e prática.

- Desenvolver um estudo de caso que relate a abordagem, metodologias,
acompanhamento, tratamento e evoluçôes de um paciente, de forma a compaÍtilhar
com a área de saúde e profissionais da rede o trãbalho desenvolvimento, por meio de
uma live ou vídeo aula a ser compaÍtilhada,

- Ofertar treinamento na metodologia Snoezelen a 06 profissionais da área técnica em
saúde, ampliândo a oÍerta de atendimento nesta mêtodologia a mais pacientes com
deficiência intelectual e Íísica.

4- FORMA DE EXECUçÂO DAS ATÍVIDÂDES OU OOS PROJETOS E DE CUMPRIMEITTO
OA§ METAS A ELES ATREIADAS

Ação EspeciÍicação Carga
horária
Semanal

Carga
horária
mênsal

Carga
horária
total

Aquisição de Compra dos Não se Não se Não se
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Íel: (17) 3213 9595 www.ássociâêaolenascêr.oro.bÍ

equipamentos e
materiais de consumo

equipamentos e materiais
Segundo regulamentaÇão
de Lei/Decreto Municipal.

aplica âplica aplica

Rêcêbimento e
instâlação

P.azo de entrega
conforme proglamação
fornecêdo.

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

Sêlêção e contratação
de reculsos humanos

Selêção de profi ssionais
com perril (primeiro,
dêntro da instituição, e
caso não haja, fora)

Não se

apli.a
Não se

aplica
Não se

aplica

Triagem de atendidos
pela equipe técnica
(pacientes
encâminhados pela
rede mun:cipal)

Para o encaminhamento
de novos atendimentos da
redê pública municipal de
5aúde:
Primeiro é realizada uma
triagem pelo assistente
§ocial.
Em uma sêgunda
entrevista a psicóloga
realiza a anamnese com o
responsável, são aplicados
os testes cognitivos com o
Paciente para o
diagnóstico se há a

deficiência intelectual
associadã à física ou não (
coêficiente de intêligência
- ar).
sendo confirmada,
prossegue para avaliação,
caso não é encaminhado
para serviços adequãdos
na rede.
Para os pacientês já
atendidos pela instituição
será discutido pela equipe
técnica de saúde quais são
os casos propícios para
atendimento na nova
modalidade,

t hora 4 horas 44 horas

Avaliação individual
de cadâ paciente

Para paciêntes

encaminhados pela rede
2 horas 8 horas 88 horas
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municipal, os proÍissionais

de fonoaudiologia, terapia
ocupacional, fisioterapia,
neuropediatra, realizâm
cadã um uma avaliação
individual em suas

respedivas áreat
detedando-se quãl o
quadro de cada paciente
segundo sua idade e fase
de desenvolvimento
neuropsicomotor.
Por ultimo a equipe
realizâ ume reunião em
coniunto parã avaliação
do caso, fechamento do
diagnóstico.
Para pacientes que já
frequêntam a instituição a

avaliação individual com a
equipe multiproÍissional
já aconteceu, haverá
apenas a avaliação da
equipe técnica,
especializada em
reabititação física, para a
avaliação específica na

nova modalidâde.
lndicação de
pÍograma terapêutíca
singular para cada
paciente

Após avaliâção, cada
paciente .eceberá um
programa terapêutico
singular, com atividades a

sêrem desenvolvidas e
horários de atendimentos.

Carga
horária
dentro

da
avaliação

Carga
hoéàa
dêntro da

avaliação

Carga
hoÍária
dentro da

avaliação

Atendimento/acompa
nhamento e
tratâmênto dê
paciente com

deÍiciência múltipla
em reabilitação físicâ

27 horas 108 horas 1.188
horas

Avaliâção da evolução
de capa paciente

Cada paciente tem sua

evolucão resistradâ em
90 horas



ceriiiicãdo de Enlidades dê Fins FilanÍópi.os Resoluçào n'252 de 06/1212000
CNPJ 71 744.007/0001-66

Av /nérÉ cury GãbÍi€|,4701 -Jerdim Soíâiâ são José do Rio PÍeto/SP
Tel: (17) 3213 9595 r**.e!lo.iâcâorênâ!êr.d!,bÍ

atendido píontuáíio, com a

evolução sêmestral-

Atendimento
psicológico ê
assistência social
familiares
{psicossocial).

de
aos

Reunião, grupo de apoio,
visita domiciliar e
orientações às íâmílias,
conforme dêmanda.

3 horas 12 horas 132
horâs

Treinamento dê
proÍissionais

MetodoloBia snoezelen
para 06 profissionais dâ

equipe técnica

tl4 horas

Orientaçóes aos
familiares,
participando o
responsável pela

evolução do
deficientê, de forma
também a buscar a

continuidade em casa

de algumas
atividades,

Orientação mensal,
conforme dêmanda do
paciente por profissional.

8 horâs 88 horas

- Desenvolvêr um
estudo de caso que
relate a abordagem,
metodologiat
acompanhamento,
taãtamento e
evoluções de um
paciente.

compartilhar com a área
de saúde e p.ofissionais
dâ Íede o trabalho
desenvolvimento, por
meio de uma live ou vídeo
aula a ser compartilhada.

22 horas

vr - rNDrcADoREs / PARÂMETROS

Ob.iêtivo

especíÍico

Resultados

esperados
lndicadores/parám
etros

Dâdos Mêios de
verificação

- OfeÉer uma

novâ
modalidade de
rêabilitação, a

íísica, na

Conquista da

melhora do
desenvolvime
nto
neuíopsicom

Evolução clínica de

cada paciente.
Levantamento
do
desenvolvimen
to neurológico,
osicolósico e

Avaliação
individual de
equ ipe
técnica, com
apontamento
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instltuição,
integrada à
reabllitação de
deficientês
intelectuais,
para 60
pacientes.

otor,
aumento da
densldade
mineral
óssea,
melhora da
forçâ
muscular,
propriocepçã
o, melhora do
equilíbrio e

da
coordenação
motora,
melhorâ da
consciência
corporal,
modulação do
tônus
Postural,
visando, ao

final,
proporcionar
qualidade de
vida e bêm-
estar aos
atendidos.

motoí do
pacientê,

segundo
avaliação de
equipe técnica
específica.

do
desenvolvimê
nto
neuropsicom
otor,
sêmestrelmên
te-
Lista de
frêquência
mensal por
paciênte.

- Promover a
prevenção,

orientação,
apoio,
aSsessorament
o e defesa dos
direitos da
criança e

adolescente
por meio do
atendimento
psicológico e

de assistência
sociôl aos
familiares.

Ptomovef a

prevenção,

orientação,
apoio,
asSessoramen
to e defesa
dos direitos
da criança e
adolescente,

Orientaçóes
agendadas.
Encaminhamentos
realizados.

Número de
atendimento
aos familiares.
Número de
encaminhame
ntos.

Relatórios.
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Ter (17) 32r3 9595 Úw.âssoci.eoEna@r.oE.br

- Ofertar junto
à redê
municipal de
sâúde, 06
vagas de
atendimento,
conforme
demanda
apresentada
na ocasião do
tnlclo do
atendimênto.

Fortalecer a

rede de sâúdê
municipale
criar um fluxo
e contÍa íluxo
de
atendimento.

Vagas ofenadas x
preenchidas.

Divulgação iunto à

rede muniçipalde
sâúde do método
e va8a5
disponíveis, por
meio e-mail e
reuniões com a
rede municipal.

Número de
vagas ofertada
x preenchidas

no início e final
do proieto.

Lista de vagas
preenchidat
no início,
após 6 meses
e após 12
me5es.

- Propiciar
orientaçôes
aos familiares,
mensalmente,
participando o
resPonsável
pela evolução
do deficiênte,
de forma
tâmbém e

buscar a

continuidade
de

algumas
intêrvençõês
que se.ia

possível, como
o treino de
atividades de
vida diária e
prática.

Participação
dâ Íamília na

evolução,
conquista de
maior
âutonomia,
independênci
a do paciente,
melhora do
relacionamen
to famlllâr.

Número de
pacientes
orientados.

Número de
pâciente5

orientados.

Ficha/pronlvá
rio do

Pãciente.

- Desenvolver
um estudo de

caso que
relate a

abordagem,
metodologias,
acompanhâme
nto,
tratamento e

Multiplicaro
conheciment

o eos

profissionais

da área de

saúde,

trazendo uma

inovação com

Participação dos
profissionais.

Quantidade
profissionais
participantes.

Link da aula.
Número de
visualizaçôes.
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evoluçôes de
um Paciente,
de forma a

compaÉilhar
com a área de
saúde e
proÍissionais

da rede o
trabalho
desenvolvime
nto, por meio
de uma live ou
vídeo aula a

ser
compartilhada

uma

abordatem
integrada,
que possam

ser em parte

reapli.adas

em seu

ambiente de
trabalho.

- Ofertar
Íeinamento
na
metodologia
Snoezelen a 06
proÍissionais

da área
técnica em
saúde.

Ampliar a

oferta de
âtendimento
nestâ
metodologia
a mâis
pacientes

com
deficiência
intelectuãl e

íísica.

Participação dos
profissionais.

Quantidade
profissionais
participantes.

CertiÍicado do
curso.

Obsi lnserh o quontidade de linhas que se Íizerem necessários.

v . RECURSOS FÍSTCOS

Atualmente com espaço Íísaco de 198m2, em bom estado de conservação, divididos da
seguinte forma:
- 01sala de enfermagem/medicina;
- 015ala snoezelên;
- 01 banheiro feminino;
- 01 banhêiro masculino;
- 01 sala de terapia ocupacionâl;
- 01 sala de fonoaudiologia;
- 01 sala de assistente social;



01sala de psicoiogia;
- 01 pátio de múltiplo uso para atividades neuropsicomotoras;

01 gêiola para pediasuit;
- 01 refeltórloj
- 01 plscina de água aquecida coberta e 02 bênhelros/vestuário;

01sala de vÍdeo/ry;
01 cozinha;

- 01 despensa - para secos e utensílios domésticos;
01 câmarâ fria;
01 recepÇão/êspera;
01sala administrâtiva / reunião;
área externa com parque e pârâ atividades neuropslcomotoras ao aa livre;

v t. Pt-ANO DE APLTCAçÃO DOS RECURSOS FTNANCETROS

1. RECURSOS HUMANOS somente para ORGANTZAÇÃO DA SOCIEDADE CtV L OSC

Bâ5e salarlal de 2021.
*Íonte dê Einanciamentoi
3 com recurso dos Fundos Munlcipais

2. MATERIAL PERMANENTE

Qtd ad

e

Função Formação Cargâ

horária
semanal

Vincul
o

Ern p re
gãtício

Salário Bãse Fonte
Financia

mento

01 Fisioterapeut
a

Grêduação 30 horas CLT Rs3.97 4,92 3

01 Psicólogo Graduação 30 horas CLT Rs3.103,09 3

01 Monitor Ensino
médio

44 horas CLT Rs1.683,40 3

Material EspecrÍrcações té.nicas Qtidadê Vl unii Rs Vltotal Rs
Bêlança drgital 1 1499,00 1499,00
Móvelmesa auxiliar aço cãrbono, 3 prâtel€iras 3 289,9 869,7
DêsÍlL,nlador externo automatico 1 17490,00 77490,AO
Diva tablado baixo 1 1424,4L 1"424,47
Maca iubular Cora cabecêira regulável 1 572,5A
Es.ada com 3 degraus plntura epoxl 2 222,OO '1,14,00
Escadã digital 1 125,9 rz5,9
Foco refletor ârnbulatoflal 3 399,00 1197,00
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Escada de canto em madeiÍa
1 2290,OO 2290,4O

Esteirã ersométrica 9km/h 7 3145,70 3145,tO
Martelinho para avaliação 3 70,21 210,63
Fisiomocho redondo regulavelcom rodas 4 230,9 923,6
Tabua proproceptiva Para aloncamento 1 129,9
Re€upero uitrassom e laser 1 9845,00 9845,00
Sonopulselllle3MHZ ultrassom terapêutico 1 1405,31 1405,31
Novo sonic compact uttrassom 1

E3MHZ 1 1530,00 153ô,00
Adipometro/plicometro clinico 1 179,9 179,9

Neurovector interferencial
eletroestimulador
neuromuScular 1 1325,21 1325,21

Novo stimulus physio 4 cânais 1 1161,00 1161,00
Lâmpadâ infravermelha 1 169,90 169,90
lnÍravermelho pedestal 1 283,56 283,56
Thermopulse compact 1 5233,2 s233,2
Minl bike compacta L 319,9 319,9
Bicicleta ergometrica vertical 1 2499,9C 2499,90
Biofeedback 1 6241,A 6247,8
NeuÍodyn Multicorrentes 1 2385,00 2385,00
Muletê canadense articulada 99,90 599,40
Muleta auxiliar 6 139,47 836,46
Panelâ elétíica confeccao orteses 1 2500,00 2500,00
Rolo e rotor de punho êstrutura mêtalica 2 530,00 1060,o0

1 510,00 510,00
Podoscopio em acrilico led I 2199,9 2199,9

Total
706t4,70

3. MATERIAI" DE CONSUMO:
Ex: Materiais a serem utilizados nas oficinas

Utensílios

Ofl.ina
Qtde de

alunos Material
Especificações

técnicas Ouantidâdê

Semãnal Mensal Totã I

Reabilitàção

física 60

Perfil IDADI -lnventário
Dimensional de Avaliâção e

Dessvolvimento lnfantil kit completo 1

Reabilitação
física 60 Tesoura Multi uso 1

ReabilitêÇâo 60 Tesourâ Curva 1
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3. Serviço dê terceiros

Estão inclusos ainda em serviço de terceiros ticket de alimentação (benefícios),
com valor mensal segundo convenção coletiva do Sindicato do profissional.
PaÍa todos os serviços de terceiro será dado nota fiscal de pessoa jurídica.

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O recurso financeiro seÍá liberado por meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e de acordo com o cÍonograma de desembolso

x -ANEXOS:
- Cronogrâma de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de Aplicação;

XI - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome do órgão proponente: Associaçâo Renascer
Nome do Dirigente: Apaíecido Ferreira Pacheco

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Píojetos e plàno de TÍabalho.

5ão José do Rio 2022.

eco
Presi te

Serviço Especificacões técnicas Qtidade Vlunit RS VTtoial RS

Benefícios / Vale alimentãção
Conforme convenção coletiva
da categoria

Benef ícios/ Vale tÍansporte
ConÍorme dias trabãlhados x
tarifa de ônibus

Treinamento
Snoezelen para 06 pÍoÍissionais
equipe técnice 1 7.000,00 7.000,00

'AçÃO PETO CONcEDENTE

M. de ncia Social
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Cronograma de âtividad€i

2022 2023
DimeÍlsõe
s

Atividades Espc.ili.âção

v
t

I I
E

e
E ã I

ã

I
ã

s

g

,8

6

Aquislção de equlpamentos e mâteriais de consumo
8êcêbimento e lnstalação

x
Seleção êconÍâtaçâo dê recuísos humânos S€leçâo pdmeko denko da

êqulpe da instltulção/ e
caso não haja pêrfll, fora

x

Trêlnamento Metodologia 5noêzêlen Conforme agenda

Tílagêm dê atendldos p€la equipê técntcã (pa€tentês

êncârnlnhados pela r€dê munt€tpat)

X X x x x

Ava liação indivldual de cada pâct€ntê Pâra novos paclentes - no
lnlclo do âtendlm€nto *

x x X x x x x x x x x

lndicaçãode progra mâ terâpêurica slneutar No lnÍcio do atendlmento
x X x x

x x x x x x x x

-!€r ÉtÀ;?!"'q
Atendimento/ãcomoanhamento e ftátâhêntô dê

x x x x
x x x x X

Avaliasãodê êvoluçâodecapa pacienteatêndtdo x x x

=E-
Atendimento psicológico e de âssistêncta sociat aos
f amiliares (ps cô$ociall.

Mensâ, conforme
X x x x x X x x x x x x

O êntaçôê§ aos fâ m iliâ res x x x X

§I"E..E Des€nvolver um estudo dê caso
x

"yíl'-o')y2u/ ,/.í-4-'

íF#ü!'*fr

2lo'

:r{A

oP

/20».

:
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GÍâde dê atividâdes-2022 E 2023

P€RIODICIDADE

e

E

Aquislção de equipamentos e mâtêriais de
No inícjo do projeto

Recebimento e lnstalação

sel€ção ê contrâtação de recursos
humanos

Triagem de atendidos pela equipe técnica
(pacientes encaminhãdos pela rede

Avaliação individual de câda paciente No inicío do projeto ou
conforme demandã

lndicação de prog.ama teraÉutice

Atendlmento/acompanhâmento €

Avaliação da evolução de câpã paciente
atendldo

Semestrãl

Atendimênto psicológico e de assistênclâ
sociâlaos famillarês.

Orientáçôes aos familiarês

Desenvolver um estudo dê cãso Anuãl -ào final do projeto
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CRONOGRAMÁ O€ DÉSEMSOLSO OOS RECURSO§ FII{ÁIICÉIROS

NOM E DO PROIETO: Àterdimento en rcdblltuÇAa Jisico pa.d pe*oos .an deJic'êhcio frúhiplo
visé.ciâ dá Paíc€riár ú/a3/2o22 à 3ala6/2A23

sãôiôsé do Rrô Peto, dlâ 16de Mâ(o dâ 2022,

SEMAS
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Prano DE aPucaçÃo Dos REcuRsos Ft ar{cErRo§

AÍ{Or 2022
1'ApoStilâmênto

NOME DO PROJETO: Atendimento em rcobilitoçdo Ílsico paro pessoos com deÍiciêncio múltíplo
Vigência da Parceria: 03/0312022 a 3ol0612023

m do recurso: Fundo Municipal dos Direitos da e do Adolescente - FMDCA

São José do Rio Preto, dia 16 de Março de 2022.

feíPito

terceiros/BênefÍcios
Rs 8.667,00

Serviço de tercejros

/Treinamento

Equipâmento permanente

Materialde aonsumo

Rs 197.699,04

sÉMês
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CRONOGRAMA DE DESEMBOISO DOS RECUASOS FINANCEIROS

ANO: 2023
1'Apo6tilamênto

NoME DO PRoJETo: Atendimento em rcobilitoção Ííslco poro pessoos com dqiciêncio múltiplo
Vigência da Parcerla: 03/0312022 a 3010612023

do recurso: Fundo Mun

são José do Rio Preto, dia 16 de Março de 2022.

dos DiÍeitos da e do Adolescente - FMDcA

RÉNÂSCE

ellgl4

Rs 5.366,09

R5 32.237,74

5[MÂS
c
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PraNo DE APUCAçÃO DOS RECURSOS FTNAXCETROS

Aitor 2023

1'Apostila mlrto
NOME DO PRoJETO: Atendimento em reobilitoção Íísico poru pessoos com deÍlclêncio múMplo
Vigência da PaÍceÍia: O3lO3l2O22 a 3OlO5l2O23

do recurso: Fundo Municlpâldos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Sâo José do Rio Preto, dia 16 dê Março de 2022.

R5 60.748,20

Rs 3.543,64

13e 5alárlo

Serviço de

terceitoS


