
CERTIDÃO DO 2" APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONruNTO N"
O5/2022ISEMAS/CMDCA

O Münicipio de Sâo José do Rio Preto, CNPJMF 46.588-950/0001-80, por irtermédio da

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

doravante denominada SECRETARIA, representada Deste ato por sua titular, Helena Cristina

Rozalcs da Silva Marangohi, pofiadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscritâ

no CPF/MF sob o n' 169.780.618-08, designada por meio da Portaria n" 34.729 de 0l de janeiio de

2021, artotizada pelo Prefeilo do Município nos termos do Deoeto n" 17.703 de 03 de fevereiro de

2017, e pelo Conselho Municipal dos Direitos do Criatrça e do Âdolescelte - CMDCA, criado

pela Lei n" 4.956, de 15 de maio de 1992 e alte&ções, com sede na Avenida Bady Bassi! 3697-

Centro - São José do Rio Preto/SP, domvante denominado simplesmente CMDCA, represenlado

[este ato por sua Presidente, a Sra. Fernâtrdâ Paulâ Magossi Arado, portador da cédula de

identidade RG 40.978.0'71.6, e inscrito no CPF/MF sob o n" 327.737.338-00, com base na Lei

Federal n.o 13.019/14 Ç alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.o

\7,708/2017, tendo em vista a inexistência de alteraçâo do objeto e do valor global do Termo de

Fomcnto no 05/2022, celebrado em 03 de março de 2022, com a Organização da Sociedade Civil -

OSC denominada Associação Renascer, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar Termo de

Fomento, em atendimento ao OÍicio no 35/2022, ond,e solicita alteÉção no plano de trabalho e no

clonograma de desembolso municipal, nos meses de maio a dezembro, tendo em vista o pagamento

do reajuste salarial rclroativo dos funcionários e para adequação do cronograrna à pladlha de

solicitaçào de Íecursos, conforme seguc:

Plano de Trâbdho

Adequação do Item VtlI. Plano de Aplicação dos recursos financeiros l, Recursos Humanos, para

fins de atualização do salário do Psicólogo e Monitor, tendo em vista aplicação de Íeajuste salarial.

Cronogramâ de desembolso municipal

- Supressào nos valores provisionados sendo RS 6.623,70 no provisionamento de reajuste salarial e

R$ 567,00 no provisionamento de serviços de terceiros/beneJicios.

O valor total suprimido foi de R$ 7.190,70 sendo remanejados conforme segue:

Maio

- Foi acrescido R$ 537,68 na natureza de despesa de pcssoal e encargos, R$ 1.033,88 na natureza de

despesa de reajuste salariâl e R$ 540,40 na llaÍuleza de despesa de serviços de teÍceiros,ôeneÍicios.
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I DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAçÃO PROPONENTÉ

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Associaçâo RenasceÍ

2. CNPtt 7 7.7 44.O7710001-66

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

CIDADE: São.losé do Rio Preto U.F.:5P CEP| 15075-220

TELEFONE: (17) 3213.9595
E-MAlLr projetos@associacaorenascer.orS.br

4. REPRESENTANTE LEGALI

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente
CPFi 428.673.558-34
RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Teleíone para contator (17) 3213.9595
CEL (77) 9817A.737 4

Email: âparecidopacheco@gmail.com

5. TÉcNrco REspoNsÁvtL erlo stnvtço:
Nome: Ana Paula Santana

CPF:095.886.726-78
RGr 66.711.541-9
Número do Registro Profissional: 15483 - TO

Íelefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: 17 98116.9025
Emailr anapaulasantanato@outlook.com

6. REGISTRo No CMDCA: (x ) Sim O Nào

N9 DE INSCRIÇÃO NO CMDCA:06
vrGÊNcrA Do REGTSTROI 7O/O312027 a 10/0312023
TIPO DE INSCRIçÃO: Programa (X) Projeto (X)Serviço (X )

7. BREVE HISTóRICO DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE:

A Associaçâo Renascer é uma instituição beneficente de assistência social, com

fins não econômicos, localizada na cidade de São José do Rio Preto / SP,queatende

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

múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h00 às 17h00, de 65

bãirros do município e 07 cidades da região.
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Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer iá beneficiou

Bratuitamente centenas de pessoas com deÍiciências e seus familiares, todos em

situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e socia!, provenientes de regiões de

toda a cidade.

Íodas as atividades da Associação Renascer sâo realizadas poÍ uma equipe

multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,

estimulêndo suas funções motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais, por

meio da reabilitação clÍnica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1" à 3"

série e oÍlcinas para alunos em contra-turno), desenvolvimento social (serviço de

proteção social especial para pessoas com deficiência e 5uas Íamílias em centro dia,

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

comprometimento motor e neuro!ógico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento paía o trabalho (geração de emprego e renda).

lt - cARAcrERrzAÇÃo socrEcoNÔMtco DA REGtÃo:

1. LOCALTZAÇÃO

Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Atendimento gratuito a 54 pessoas com deficiência intelectual associada a

deficiência fisica (o que caíacteriza múltipla deficiência), de 0 a 17 anos e 11 meses,

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotoÍ, sendo:
- 12 pacientes de 0 a 06 anos;
- 34 pacientes de 07 a 12 anos;
- 8 pacientes de 13 a 17 anos;

Dentre os 54 que serão atendidos, todos já frequentam outras atividades na

instituição e são de 40 Bairros de Sâo losé do Rio Preto, sendo:

Bairros

Parque Juriti 1

Vilâ ldeâl 1

Res. Nato Vetorazzo 2

Pq da Cidadania

Vila Toninho 3

Pa Nova Esperânça 1

Isiância Gramado j

solo SagÍado 5
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Fraternidâde 1 1

Libei.lede !V L

Vila Zilda 1

Pq F,orestâ 1

Estan.la sênta clara 1

ld Asturias 1

caic 1

2

2

1

lÍi Maria Lucia 1

Vila Curti 1

Vila Anchieta 1

Eldorado 2

ld Etemp 1

Pq Esto.il

Sâc Francisco 1

Cristo Rei 2

vila Santã Cruz 1

1

1

Camb Lri 1

ld. Viena 1

Pq Res Dignldad e L

Quinta das Paineiras 1

Vila Diniz 1

7

Rês Gabriela 1

Pq dâs Aroreirâs 1

Boa Vista i.

Santos Dummont 1

*Dados referente a Agosto de 2021

Tâmbém serão abertas 06 novas vagas para atendimento à demandâ de

ãtêndirnêntodarêdepúbIicãdesáúdêmunicipâiÍlêsiêprojetoespêeificoàpessoa§
com deficiência múltipla (intelectual e física), com prioridade para quem não esieja em

nenhum outro projeto atendido pela rede'
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Dentre os 40 Bairros citados pode-se constatar a maioria predominante na

Zona Norte da cidade, região conforme Diagnóstico Socioassistencial de 2015/2076
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

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

- Bairros mais afastados e sem serviço instalado no local: Amizade, Lealdade,
Parque da Cidadania.

- 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: Santo Antônio e

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

Amizade;
- Bairros com responsável pelo domicílio nâo alfabetizado: Solo Sagrado,

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

adolescenter Novo Mundo, João Paulo ll, Vila Toninho e.lardim Eelo Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabalho infantil: Jârdim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguare, loão Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- Bairros de maior índice de óbito infantil:0 a 14 anos - Cidadania, !5 a24 anos

- Cidadania;
- BairÍos com aumento de índice de CAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio e

Cidadania.
- CRAS com mais famÍlias recebendo benefícios: 1) Itinerante;2) Cidadania; 3)

Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) loão Paulo ll; 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho;9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Bairros com maior número de BPC para PCD: Anchieta, Novo Mundo, Santo
Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrado e Vila Toninho.

Fonter Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/2016

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

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obrigatório, instituido pela Prefeitura IMunicipal 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 entrada de pacientes, permãnênciã e proibições

determinadas.

3. CARACTERIZAçÃO DA POPUTAçÃO DA ÁREA OE ABRANGÊNCIA

Todos os deficientes e suas íamílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabllidade social, provenientes de famílias de baixa renda,5em instrução ou com

a etapa ldo ensino Íundamental incompleta, em ocupação informal, moradia precária

ou em loteamentos irre8ulares e programas de transferência de renda.
Assim como, também são atendidos deflcientes que se encontram em risco

pessoal e social, como violência fisica, sêxual, negligência, abuso, abandono, risco de
aliciamento para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condição
intelectual e física proveniente de sua deficiência, por precisarem de cuidados
permanentes devido ao Erave comprometimento.

4. CARACTERíSTICA DA POPULAçÃO A SER ATENDIDA
Público alvoi 60 crianças e adolescentes com deÍiciência (54 já atendidos + 06 novas
vagas)
Faixa etária:0 a 17 anos
Sexo: masculino e feminino

Ir - DESCRTçÃO DO PRO'IETO

1. TíTULO Do PROJETo: Atendimento em reabilitação física parâ pêssoas com
deÍiciência múltipla

2. OBJETO DA PAÂCERIA:

Desenvolvimento de serviços e programas inovador, por tempo dete.minado, de 12
(doze) meses a 24 (meses).

Píomoção dos direitos de crianças e adolescentes:
3) Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que gaÍantam os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superaçâo das
desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusâo social.

Proteção e defesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa. geracional, têrritorial, de
nacionalidade e de opção política,
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Protêgonismo e participação de crianças e adolescentes:

10) Fomento a estraté8ias e mecanismos que propiciem a participação orBanizêda e

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

Íelacionados.

3. PRAZO DE EXECUçÃO - Duração de Execução do Projeto:

76 meses
tniciot 03/o3/2022 Í mtno:30/06/2023

4. REGIME DE AÍENDIMENTO: {)lntegral (X)PaÍcial

5. DIAS E HORÁRlo DE ATENDIMENTO: Segunda à sexta-Íeira, das 8h às 12h e das 13h

às 17h

6. TERRTTÓRrOr Vila Toninho
7. CRAS DE REFERÊNCIA: ViIA TONiNhO

IV- JUSTIFICATIVA

Toda renda obtida pela Associação Renascer é destinada ao custeio dos

programas de atendimento do seu público alvo. No entanto, existem nece§sidades de

aquisiçôes de equipamentos de natureza permanente e aumento de equipe
especializada de 01 Ílsioterapeuta,0l psicóloga e 01 monitor, objetivando propiciar

novos e melhores recursos para o atendimento clínico, com uma nova modalidade de

reabilitaçâo física aos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos financeiros oriundos de várias Íontes
(municipal, estadual, federal e próprio), não são suficientes para a manutenção da

entidade, que a cada dia apresenta novas necessidades, além do mais, nos convênios
existentes não há verba destinada a despesas de capital.

Atualmente, os avanços tecnológicos representam um progresso que

transcende a facilidade cotidiana. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia pode

representar uma possibilidade de reabilitação, independência, autonomia, qualidade

de vida e inclusão social. Nesse sentido, surgem novos recuísos no campo da
fisioterapia e neurologia que possibilitam potencializar ganhos motores e funcionais
em crianças e adolescentes com sequelas de lesôes físicas ou neurológlcas, múltiplas
deficiências e sÍndromes râras.

Sendo assim, é de extremê importância para a lnstituição a transfêÍência de
recursos finênceiros através de projetos via Conselho Municipal dos Direitos dê Criança
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e do Adolescente, visando aquisição de equipamentos de natureza permanente/

treinamento e profissionais, para opoÍtunizar tratamentos mais diversiÍlcados e atuaiS

às crianças e adolescentes com graves comprometimentos motores, que não são

oíeítados pela rede pública de saúde, oferecendo atendimento especializado com

recursos específicos que favoreçam a ampliação de habilidades funcionais de acordo

com as limitaçôes de cada paciente.

Atualmente dentro da reabilitação para deíiciência intelectualjá são oÍertados
metodologias especificâs como integração sensorial, comunicação alte!'nativa,

estímulo cognitivo, treino de atividades de vida diária e prática, pediasuit e snoezelen
(os dois últim05 oÍerlados 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 síndÍomee Íaras,

nestes casos, seria de grande valia ofertar de forma integrada a reabilitação física, com

a oferta da terapia convencional, bandagem terapêutica, hidroterapia, o que ampliaria
os resultados conquistados e evolução dos pacientes, pois nâo haveria a necessidade

de procura desta reabilitação em outros locais, o que demanda atualmente menores

íesultados por conta peia fila de espera, deslocamento e Íalia de comunicação êntre as

equipes,
No entanto para iniciar este atendimento são necessários equipamentos

especíÍicos na área da fisioterapia e demais, que hoje a instituição não possui, assim
como profissionais especializados nesta área técnica, o que seria o objeto deste
projeto. Os equipamentos citados aiém de aiender ao já citado, também colocaria
nossa estrutura apta para habilitação futura como CER ll (Centro Especializado em
Reabilitação) suprindo demanda existente no munícipio e trabalhando em rede com a

saúde municipal.

V. META
1. META:

Atendimento Bratuito a 60 pessoas com deficiên€ia intelectual e dificuldades físicas
associadas (múltipla), de 0 a 17 anos, em uma nova modalidade de reabilitação na
instituição (a Íísica).

2. OBJETIVO GERAL
- Ofertar a reabilitaçâo física, além da intelectuã1, pára 60 crianças e âdolêscentes,

de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, de São
José do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos, mateíiais e
contratação de recursos humanos, de Íorma a qualificar e ampliar o serviço com uma
nova modalidade de reabilitaçâo, trazendo um trabalho diferenciado e inovador, pela
integração de terapias, equipe multiprofissional, objetivando o alcance de melhores
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Íesultados no desenvolvimento neuropsicomotor para pacientes com múltiplas

deficiências.

3) OBJETTVOS ESPECíFICOS

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

integrada à reabilitação de deficientes intelectuais, para 60 pacientes, pelo trabalho

integrado de uma equipe multiprofissional, de forma a proporcionar úm programa

terapêutico singular a cada paciente, com atendimento individualizado e especializado.

- Promover a prevenção, orientação, apoio, assessoramento e deÍesa dos direitos da

criança e adolescente por meio do atendimento psicoló8ico e de âssistência social aos

familiaÍes.

- ofertar junto à rede municipal de saúde,06 vagas de atendimento, conÍorme
demanda apresentada na ocasiâo do início do atendimento, com prioridade para

pessoas sem atendimento em outro serviço, de forma a fortalecer a rede muoicipal de

saúde e criar um fluxo e contra'Íluxo de atendimento.

- Propiciar orientações aos familiares, mensalmente, participando o responsável pelã

evolução do deficiente, de forma também a buscar a continuidade em casa de algumas
intervenções que seja possível, como o treino de atividades de vida diária e prática.

- Desenvolver um estudo de caso que relate a abordagem, metodologias,
acompanhamento, tratamento e evoluçôes de um paciente, de forma a compartilhar
com a área de 5aúde e profissionais da rede o trabalho desenvolvimento, por meio de
uma live ou vídeo aula a ser compartilhada.

- Ofertar treinamento na metodologia Snoezelen a 06 proÍissionais da área técnica em

saúde, ampliando a oferta de atendimento nesta metodologia a mais pacientes com
deÍiciência intelectual e física.

4 _ FORMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO
DAS METAS A ELES ATREI.ADAS

Especificação Cargâ

horária
semanal

Carga

horária
mensal

CaÍga
horária
total

Com a dos Não se Não se

Ação

ÀquisiÇão de Não se
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equipamentos e
materiais de consumo

equipamentos e materiais
segundo regulamentação
de Lei/Decreto Municipal.

aplica aplica aplica

Recebimento e

instalâção
Prazo de entre8a
conforme proBramação
fornecedor

Não se

aplica

Não se

aplica
Não se

aplica

Seleção e contratação
,.1ô .^-,,..^. h,,m.^^.

Seleção de profissionais

com perfi! {primeiro,
dentro da instituição, e

caso não haia. foral

Não se

aplica
Não se

aplica

Não se

aplica

Íriagem de atendidos
pela equipe técnica
(pacientes

encaminhados pela

reCe municipal)

Para o encaminhamento
de novos atendimentos da
Íede públi.a municipal de
saúde:
Primeiro é realizada uma
triagem pelo assistente
social,
Em uma segunda
entrevista a psicóloga
r€elizâ e ãnemnes€ com o
responsável, são aPlicad05

os testes cognitivos com o
paciente para o
diagnóstico se há a

deficiência intelectual
associada à física ou não (

coeÍiciente de inteligência
- at).
Send o confirmada,
prossegue para avaliação,
caso não é encaminhado
para serviços adequados
na rede.
Para os pacientes 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 cadê paciente

Para pacientes

encâminhados pela rêde
2 horas 8 horas 88 horas
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municipal, os proflssionais

dê fonoaudiologia, terapia
ocupacional, fisioteraPia,
neuropediatía, realizam

cada um uma avaliação
individual em suas

respectivas area5,
.lêrê.t.n.l^-(ê d',âl ô
quadro de cada paciente

segundo sua idade e fase

de desenvolvimento
neurop5icomotor.
Por ultimo a equipe
realiza uma reunião em

coniunto para avaliação
do ca5o, fechamento do

diagnóstico.
Paia pacientes que já

frequentam a instituição a

avaliaçâo individual com a
equipe multiprofissional
já aconteceu, have.á
apenas a avaiiação da

eq uipe
especiãlizada

técnica,
em

reabilitação física, para a

avaliaçâo específica na

nova modalidade.

lndicação de
programa terapêutica
singular pãra cada
paciênte

Após avaliação, cada
paciente receberá um
programa terapêutico
singular, com atividades a

serem desenvolvidas e

horários de ateídimentos.

Carga

horária
dentro

da
avaliação

Carga

horária
dentro da

avâliação

Carga

horária
dentro da

avaliação

Atendimento/acompa
nhamento e

tÍatamento de
paciente com
deficiência múltipla
em reabilitação física

27 horas 108 horas 1.188

Avaliação da evolução
de capa paciente

Cada paciente tem sua

evolução registrada em

90 horas
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atendido prontuário, com a

evoluÇão semestral,

Atendimento
psicológico e

assistência social

familiares
(psicossocial).

de
aos

Reunião, grupg de apoio,
visita domiciliar e

orientaçôes às Íamílias,

conforme demanda,

3 horâs 12 hoíes \32
hoÍas

Treinâmento de
profissionais

MetoColog;a Snoezelen
para 06 profissionais da

equioe técnica

44 horas

Orientações aos

familiares,
pariicipando o

responsável pela

evolução do
deficiente, de Íorma
também a buscar a

continuidade em casa

de algumas
âtividâdês.

Orientaçâo mensal,
conÍorme demanda do
paciente por pÍofissional.

8 horas 88 horas

- Desenvolver um
estudo de caso que
relate a abordagem,
metodologias,
acompanhamento,
tratamento e

evoluçôes de um
paciente.

Compartilhar com a área
de saúde e profissionais
dã rede o trebãlho
desenvolvimento, por
meio de uma live ou vídeo

aula a ser compartilhadã.

22 horas

vr - rNDrcaDoREs / PARÂMETROS

Objetivo
especíÍico

Resultados

esperados

lndicadores/parâm
etroS

Dados Meios de
verificação

- Ofertar uma
nova
modalidade de
reabiiiiação, a

física, na

Conquista da

melhora do
desenvolvime
nto
neuropsicom

Evolução clínica de

cada paciente,
Levantamento
do
desenvolvimen
to neurológico,
osicolóEico e

Avaliação
individual de

equipe
técnica, com

apontamento
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instituição,
integrada à

reabilitação de

deficientet
intelectuais,
para 60
pacientes.

otor,
aumento da

densidade
mineral
óssea,
melhora da
Íorça
muscular,
propriocepçã
o, melhora do
equilíbrio e

da
coordenação
motora,
melhora da

consciência
corporal,
modulação do
tônus
postural,
visando, ao
íinal,
proporcionar
qualidade de
vida e bem-
estar
atendidos.

motor do
pâciente,

segundo
avaliação de

equipe técnica
específlca.

do
desenvolvime
nto
neuropsicom
otor,
semestralmen
te.
Lista de

Írequência
mensal por
paciente.

- Promover a

prevenção,
orjentação,
apoio,
assessorament
o e defesa dos
direitos da

criança e

ãdolescente

Por meio do

atendirnento
psicológico e

de assistência
social aos

familiares.

Promover ê

prevenção,
oriêntação,
âpoio,
assessoramen
to e defesa
dos direitos
da criança e

adolescente.

OÍientações
agendada5.
Encaminhamentos
realizados.

Número de
atendimento
aos familiares.
Número de
encaminhame
ntos.

Relatórios.
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- Ofertar junto
à rede
municioal de

saúde, 06

vagas de
atêndimento,
conÍorme
demânda
ap.esentada
na ocasião do
início do
atendimento.

Fortalecer a

rede de saúde
municipal e

criar um fluxo
e contía fluxo
de
atendimento.

Vagas ofertadas x
preenchidas.

Divulgação junto à

íede municipalde
saúde do método
e vagas

disponíreis, por
meio e-mail e

reuniôes com a
rede municipal.

Número de
vêgas ofertada
x Dreenchidas
no início e flnal

do projeto.

Lista de vagas
pÍeenchidas,

no início,
após 6 meses
e após 12

me5e5.

Propiciar
orientações
aos familiares,
mensalmente,
participando o
resPonsávei
pela evolução
do deÍiciente,
de forma
tambem a

buscar a

continuidade
em casa de
algumas
intervenções
que seja
possível, como
o treino de
atividades de
vida diária e
prática.

Participação
da Íamília na

evolução,
conquista de
maior
ãuLonorriã,
independênci
a do paciente,

melhora do
relacionamen

to familiar.

Número de
pacientes

orientados.

Número de
pacientes

orientados.

Ficha/proniuá
rio do
paciente.

- Desenvolver

um estudo de
caso que
relâtê a

abordagern,
metodolotias,
acom panhame
nto,
tÍatamento e

Multiplicar o
conheciment

o aos

profissionais

da área de

saúde,

trazendo uma

inovacão com

Participaçào dos
profis5ionais.

profissionais
participantes.

Link da aula.
Número de
visuaiizações.



evoluçôes de
um paciente,

de forma a

compartilhar
com a área de
saúde e
prolissionais
da i'ede o
trabalho
desenvolvime
nto, por meio
de uma live ou
video auia a

ser
compartilhâda

uma

abordagem

integrada,
que possam

ser em parte

reaplicadas

em seu

ambiente de

trabalho.

- Ofertar
taeinamento
na

metodologia
Snoezelen a 06
profissionais

Ca área
técnica em
saúde.

Ampliar a

oferta de
atendimento
nesta
metodologia
a mais
pacientes

com
deficiência
inteledual e

física.

Participação dos
profissionais.

Quantidade
píofissionais
participantes.

Certificado do
curso.

Obs; lnse r o quontidode de linhos que se Íizerem necessdrias.

vr . REcuRsos Físrcos

Atualmente com espaço Íísico de 198m,, em bom estado de conservação, divididos da
seguinte forma:
- 01sala de enfermagem/medicina;
- 01sala snoezelen;

01 banheiro feminino;
- 01 banheiro masculino;
- 01sala de terapia ocupaciOnal;
- 01sala de fonoaudiologia;
- 01 sala de assistente social;
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- 01 sala de psicologia;
- 01 pátio de múltiplo uso para atividades neuropsicomotoras;
- 01 gaiolâ para pediasuit;

- 01 refeitório;
- 01 piscina de água aquecida coberta e 02 banheiros/vestuário;
- 01 sala de vídeoffv;
- 01 cozinha;
-01 despensa - pâra secos e utensílios.lomÉsticos;
- 01 câmara fria;
- 01 recepção/espera;
- 01 sala administrativa / reunião;
- área exteÍna com parque e para atividades neuropsicomotoras ao ar livre;

v t. PLANO DE APL|CAçÃO DOS RECURSOS FTNANCETROS

1. RECURSOS HUMANOS somente para ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC

*Fonte de Financiamento:
3 - corn recurso dos Fundos Municipais

2. MATERIAL PERMANENTE

Material

Maca tubular
Escada com 3 degrôüs pinturê epoxi
Escadâ diritai
foco refletor

Qtdad
e

Função Formação Carga

horária
Semanal

Víncul
o
Empre

8atício

5alário Base Fonte
Financia

mento

01 FisioteraPeut
a

Graduação 30 horas CLT Rs3.974,92

01 Psicólogo Grãduação 30 horas crÍ Rs3.413,43 3

01 Monitor Ensin o

médio
44 horas CLT Rs1.851,74 3

Vl unit Rs

tsaiânçâ digitái
aço carbono, 3 prateleirasMóvel mesa auxiliar

Desfibrilador externo automatico
Diva tablado baixo

17490,00 17 490,OO

1424,41
Com cabeceira regulável

ambulatorial
Escada dê canto em madeira

Especrflcacões técnicas Qtidãd€ Vltotâl RS

3 289,9 869,7

1

l 1424,41

1 572,58 572,58

1 125,9 125,9

3 399,00 1197,OO

1 2290,00 2290.O0
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com rampa

Esteira ergométricâ 9km/h i 3r45,70 31"45,70

Mârtelinho para avaliação
Fisiomocho redondo

3

4

70,21
230,9

270,63
923,6

Tabua propioceptivâ Para alongamento 1 729,9 129.9

Recupero ultrassom e laser 1 9845,00 9845,00
sonopulsê lll 1e 3 MHZ ultrassom terapêutaco 1 7405,31 1405,31

Novo sonic compact ultrassom 1

E3MHZ 1 1530,00 1530,00

Adipometro/plicometro clinico 1 779,9 179,9

Neurovector inteaÍerencial
eletroestimulador
neuromuscular 1 t32s,2t 1325,21

Novo stimulus physio 1 1161,00 1161,00

Lámpada infravermeiha I 169,9ú i69,,r0
lnfravêrmelho pedestal 1 283,56 283,56

Thermopulse compâct 1 5233,2 5233,2

Mini bike compacta 1 319,9
Bicicleta €rqometricâ vertical 1 2499,90 2499,94

Neurodyn Multicorrentes 1 2385,00 2385,00
Mulêtâ cânâdênsê artlcu ada 6 99,90 599,40
Mul€tâ auxiliâr em aluminio 6 139,41 836,46
Panela elétrica confeccao orteses 1 2500,00 2500,00
Rolo e rotor de punho

Soprâdor térmico 1. 510,00 510,00

Podoscopio em acÍilico leC 1l 21ss,e 2199,9

Total
70614,70

3. MATERIAL DE CONSUMO:
Exi Materiais a serem utilizados nas ofi.inas

Utensílios

OÍlcina
Qtde de
alunos Material

Especificações
técnica5 Quàntidade

Semanal Mensal Totâl

Reabilitaçâo

físicâ 60

Perfll IDADI -lnventário
Dimensional de Avaliação e

Dêsevolvimênto Infantil kit completo I
Reabilitação

física 60 TesouÍa Multiuso 1

Reabilitação
física 60 CLrrva L

reeulavelcom rodas
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3. Sewiço de terceiros

Estão inclusos ainda em serviço de terceiros ticket de alimentação (benefícios),

com valor mensal segundo convenção coletiva do Sindicato do proÍissional.

Para todos os serviços de terceiro será dado nota íiscal de pessoa jurídica.

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O recurso finance;ro será liberado por meio de planílhê de previsão entregue
mensalmente e de acordo com o cronograma de desêmbolSo

x - aNExos:

- Cronograma de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- cronograma de desembolso;

- Plano de Aplicação;

XI - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome do órgão proponente: Associação Renascer
Nome do Dirigente: Apãrecido Ferreira Pacheco

Cargo: Presidente
Corn isso, pede se o DEFERlMENTO das Atlvidâdes /Projetos e Plano de Trabalho.

.1

sao nse ao aio pret€lae

Serviço Especificêções técnicas Qtidade Vlunit R$ Vltotal Rs

Benefícios / Vale alimentação
ConÍorme convenção coletiva
dâ categoria

Benefícios/ Vâle transporte
conforme dias trabalhados x
tarifa de ônibus
snoezelen para 06 proÍissionais

equlpe técnica 1 7.000,00 7.000,00

ência Social

PELO CONCEDENTE



CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO OO5 RÉCURSO6 FIIIAI'ICÉNOS

NoNr E oo PRoJtro: ,tdiihá,ro ú .@bihdçào fsko poro patoas .on dettÉn.id iútdplo
visêicia da P ceÍia: 03/43/2022 à 3olo6/2o,t3

oisemdo rê.ureo Fúndó Mlricipã dosDirêi!!{q e dôadolescente - FMDca

FereiÍaPac



Pt-aNo DÊ aPltcaçÃo Dos REcuRsos FtNANCEtRos

ANO: 2022

2'Apostilamenlo

NOME DO PROIEtO: Atendimento em reobilitoçdo Íisico poru pessoos com deÍiciêncio múltiplc
Vigência da Parceriat 03/03/2022 a 30/05/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criânça e do Adolêscente - FMDCI

RtcuRso cMDcÂ

Rs 98.924Pessoale Encârgos R$ 98.e24,64

Reajuste -.alarrel Rs 1.033,88

13e sâlário Rs 8.437,24

1/3 de Íétiat

Serviço de

terceiros/Beneíícios
R5 9.9s5,38

Serviço de terceiÍos

reinamento
Rs 7.000,00

Rs 7',o.6s5,6Equipamento pernranente Rs 70.6ss,67

Rs 1.692,23Material de con:iumo

s 137.699,

sâo losé do Rio Preto, diâ 11 de Ahrll de 2022. fizcee4 '
I trr t

/\ \
aísochcÀo RENASCÊRl

/porecilo Feneno Podwl



2'Apostilámen{o

NOME DO PROJETO:

Vigência da Parceria:
Oriaem do

CRONOGRAMA DE DESEMBOI.SO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO:2023

Atendímento en íeobilitoçõo físico poro pessoos com deiciêncio múltiplo
03 / 03 I 2022 a 30 I 06 / 2023

do Vrunicipal dos Direitcs d do Á,dol nte FMDCAm do reaurS0: Fundo lv un os á nça e do esce

DTSPESAS FEVEREIR] ]UNHO

R5 10.124,70 Rs 10.124,70 Rs 10.124,70 Rs 10.124,70 RS 10.12rt,70 Rs 10.124,70 Rs 60.748,20

Rs 3.s43,64 R5 3.s43,64

RS 5.366,09 Rs s.366,09

R5 s.062,35 R$ 5.062,35

Rs 17.962,32 R511.962,32

R5 866,70 RS 866.70 Rs 866,70 Rs 866,70 Rs 86ô,70 RS 86(;,70 RS 303,34 R5 5.s03,54

RS

R5

Rs 10.991,40 R5 10.991,40 Rs 1ô.e91,40 R5 10.991,40 Rs 10.991..40 Rs 10.991,40 R5 32.231,14 Rs 98.186,14-

.*,, / \
são Jose do Rlo Preto, d a 11 de Abril de 2022-

-Rtuscen

ãíienam ro'i't*



prÁNo DÊ ÂPtlcAÇÃo Í)os RECURsoS FINANCElRos

ANO: 2023

São José do Rio Preto, dia 11 de Abril de 2Cr22-

Rs 60.748,20
Rs 60.748,20Pessoãl ê Encargos

Lrste Salarlal

R5 s.9{,6.q9

L/3 de férial R5 17.962,32
R5 17.96à,

RS s.503,54Serviço de

Serviço de

terceilos

/TreinamentD
Material

98.136,14

RÉ


