
CERTIDÃO DO 3'APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJT,t.{TO N'
052022/SEMAS/CMDCA

O Muoicípio de Sâo José do Rio Preto, CNPJMF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 - Vila Angélica,

doÉvante denominada SECRETARIA, reprcsentada neste ato por sua titular, Helena Cristinâ

Rozâles dâ Silvâ Mârangoni, poÍadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita

no CPF,iMF sob o n' 169.780.618-08, desigmda por meio da PoÍaria n'34.729 de 0l dç janeiro de

2021, autorizada pelo Prefeito do Municipio nos termos do Decreto no 17.703 de 03 de Íbvereiro de

2017, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança c do AdolesceDte - CMDCA, criado

pelâ Lei n'4.956, de 15 de maio de 1992 e alterações, com sede na Aveoida Bady Bassit, 3697-

Cclltro - São .losé do zuo Preto/SP, domvante denominado simplesmente CMDCA, repeseotado

neste ato por sua Presidente, a Sra. Fcrnanda Paula Magossi Arado, portado! da cédula de

identidade RG 40.9'18.0'71-6, e inscrito no CPF/MF sob o n" 327.737.338-00, com base na Lei

Federal n,o 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuida pelo Dçcreto Municipal n."

11.7081201'7, tendo ern vista a inexistência de dteração do objeto e do valor global do Termo de

lromento no 0512022, celebrado eln 03 de março de 2022, com a Orgaoização da Sociedade Civil -

OSC denorninada Associação Renascer, após anuência da Gestora, MSOLVE apostilar Termo de

fonrento,ematendimcntoâoOliciorlo13/2022.o,esolicitaalteuçãonoplaaodetrabalhoeno

clonograma de desembolso municipal, no mês de agosto de 2022, pata adequaçâo do mesmo à

planilha de solicitaçâo de recursos. conforme seguc:

Plano de Trabalho

AdequaÇão do ltem I - Dados Cadastrais do Proponente

5. Técnico responsável pelo serviço:

Alteração de ADa Paula Santana, terapeuta ocupacional para Aline Bevenuto Lucas Casimiro,

Íisiotempeuta.

3. Objetivos Específicos - sexto item: Complementação de informações sobre o tteinamento na

Metodologia Snoezelen, a ser realizado com 06 profissionais da equipe técnica, de forma a se

justitlcar a capacitação no treinamento que faz parte do trâtamento em reabilitação Íisica.

Cronograma de desembolso municipal

Agosk)

Remanejamento de R$ ?.000,00 do provisionarnçnto de serviços de terceiros para o mês de

Íeferêrcia.

PREFEITU RA MUNICIPAL
ASSISTÊNGIÃ SOCIAL
sÁo JosÉ Do Rro PRETo

SECREÍARIÂ MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAT
Rua Tôtó Duane,307 -Vilâ AnEélkã - cEP 15050-180 - 5êo José do Rio Preto 5P

Íe eíore (17)3513 5I00- 5ê mas @ rio preto,sp.8o!.br - www.riopreto.sp.gôv.br
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Sâo Jose do Rio Preto, dia 29 de Junho de 2022.

Oficio n"7312022 - DepaÍlamento de Projetos

À Excelentissima Senhora
Helena Marangoni
Secretária Municipal da Assistência Social

Assunto: 3' Apostilamento Termo de Fomento ConjÍiÍrto SEMASICMDCA n'
0512022

Á Ássocração Rerascer, inscrita no CNPJ sob n' 71.744.007n0u-66 pot seu
dirigente ÁpaÍecdo Ferreira Pacheco, vem solicitar o 3'apostilamento do lermo de
Fomento Conjunto SEMAS/CIVIDCA n' 05/2022, com a alteraçáo dos seguintes itens:

Plâno dê trâbâlho:
1) Dados Cadastrais do proponente
5. Técnico responsável pelo seÍviço:
Alteraçáo de Ana Paula Santana, terapeuia ocupacional, para Aline Bevenuto

Lucas Casimiro, f isioteÍapeulâ.

3) Objetivos Especificos
Seío item: Complementâçáo de informaÉes sobre o treinamento nã

metodologia Snoezelen, a ser realizado com 06 profissionais da equipe técnica, dê
forma a se justificar a capacitação no treinamento que faz parte do tratêmento em
reabilÍtação física.

Cronograma de Dese
2022:
- Se.viço de Terceiros/T ,00 do provasionamento

e inclusáo do mesmo valor em

Respeitosamente,
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PTANO DE ÍRABALHO

Atendimento em reabllitação físicê pa'a pessoas com deficlên'lâ múltipla



cE{râo 0r Rr,lBllÍ ÇÁ0 E TtoRAqlo

!!w assôciacaorei asce. a4Lhr

I I:TAI:,UJ LAlJAst nAlf, UA UtlirAlrl4AlrAu rl(Urvlttil r t

1. ORGANIzaçÂO PRoPoNENTE: Associação Renascer

2. CNPJt Il. /44.077 /0A07-66
3. ENDEREçO: Av. Amélia Cury Gabriel,4701 Jardim Soraia

TEIEFONE: {17) 3213.9595
E-MAIL: projetos@associacaorenasceÍ.org.br

4. REPRESENTANTE LEGALI
Àl^hô 

^nârâ.i.1^ 
ÊârÍai.. o..hô.^

tunção: Presidente
CPF: 42A.673.55A-34
RG: 7.546.299-0 SSP/5P

Telefone para contato: (17) 3213.9595
aFt l 11\ q91 19, -71,7 L

Email: aparecidopacheco@gmail.com

5. TÉCNTCO RESPONSAVET PELO SERVTçOr

Nome: Aline Bevenuto Lucas Casimiro
CPF:360.275.948-29

Número do Registro Profissional: 128183 - F

Telefone para contato: {17) 3213.9595
CElt 17 99234.6408
Email: lini_bl@yahoo.com.br

6. REGISTRO NO CMDCA: (x )Sim O Nâo
Np DE |NSCR|ÇÃO NO CIúDCA:06
vrGÊNcrA Do REGTSTRO: rOlO3/2027 a 7O/03/2023
ÍlPO DE INSCRIçÃO| Programa (X) Projeto {X)Serviço (X )

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE:

A Associação Renascer e uma instituição beneficente de assistência social, com
Ííns não econômicos, localizada na cidade de Sâo José do Rio Preto / Sp, que âtende
atualmente a 320 crianças, adolescentes e adultos com deÍiciência intelectual e

Írúitipia!, dc seguntia à seria-íeira, dar ôir à: i2ir e üas i3ir0ü à5 i7ir00, de 65
bairros do municipio e 07 cidades da regiâo.
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Desde a sua criação em 1993, a Associãção Renascer já beneflciou
graruiEmente cenrenas cje pessoas com deiiciências e seus fumiiiares, todos em

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

toda a cidade.

Íodas as atividades da Associação Renascer são realizadas por uma equipe

multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral dO atendido,

estimulando suas funçôes 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 dê

9rôtpcão sociâl esôeciãl parâ pessoas com defi.iênciâ e slrâs fâmílias em .entro dia,

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

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalho (Eeração de emprego e renda).

- CARACTERTZAçÃO SOCTECONÔMrCO DA REGrÃO:

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

2. ÁP.€A DE AgRAÍ.rcÊlJclA

Atendimento gratuito a 54 pessoas com deficiência intelectuãl associada a

deÍiciência Íísica (o que caracteriza múltipla deficiênciê), de 0 a 17 anos e 11 meses,
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo:

1, ná.iÂh+ôc Áô n. nÃ ânôc.

34 pacientes de 07 a 12 anos;

8 paciPntes cle 1l a 17 anoi;
Dentre os 54 que serão atendidos. todos já frequentam outras atividades na

insliruiçâo e sào de 4ú Eairros cie São iosé do Rio Preto, sendo:

B1II9l
Parque juriii i
Vila ldeal 1

Res. Nato Vetorazzo 2

Pq da Cidadania 3

Vila Toninho 3

Pa Nova Esperençà

J Fstancie cramarlo

Solo Sagrado

1

1

5
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1

1

Liberdade lV 1

Vila Zilda 1

Pq F!oresta 1

Fstancia Sânta Clara 1

1

Caic 1

Santo Antonio 2

2

Jd Maria Lucia 1

Vila Curti 1

1

Eldorado 2

Jd Etemp

Pq Estoril I 1

São Francisco L

Cristo Rei 2

Vila Santa Cruz l

HigienoPolis L

Riôs Ditalia 1

cambui 1

ld. Viena 1

Pq Res Digd.iade

Quinta das Paineiras 1

Vila Diniz 1

1

Res Gabriela 1

L

Boa Vista 1

1

*Dados referente a A8osto de 2021

Também serão abertas 06 novas vagas para âtendimento à demandâ de

âtêndime*tod}lsd€pÚbli€adê5aúdêfiUnicipalIrestêprojêtoespê.ífi.oàpê55êâ5
com àeticiCn.la .,iftipia (intelectual e Íísica), com prioridade para quem não esteia 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 confo.me Diagnóstico Socioassistencial oe 2015/2016
com maioÍes índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

Podendo-se destacff ainda sobÍe alguns bairros citados e que serão assistldog:

- Bairros mais afastados e sem serviço instalado no local: Amizade, Lealdade,

PaÍque da cidadania.
- Bairros de novos loteamentos: Vila Toninho, Lealdade e Amizade.
- Bairros mais numerosos: Solo Sagrado, Cidadania, Eidorado, Anchieta,

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

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

Amizade;
- Bairros com responsável pelo domicílio não alfabetizado: Solo sagrado,

Cidadania, Santo Antônio ê EIdorado.
- Dentre os CRAS com maior atendimento de casos de violência à criânçâ e

adolescente: Novo Mundo, João Paulo ll, Vila Íoninho e.lardim Eelo Horlzonte.
- Dentro os CRAS com maiores Índices de trabalho inÍantil: lardim Arroyo,

cidaciania, Santo AÍtônio, Jaguaré, João Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto,

- Bairros de maior índice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadaniaj 15 a 24 anos

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

Cidadania,
- CRAS com mais familias recebendo beneÍícios: 1) ltinerantej2) Cidadaniaj 3)

Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) João Paulo ll; 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho;9) Solo Sagíado; I0) tldorâdo.

- Bairros com maior número de BPC para PCD: Anchieta, Novo Mundo, Santo
Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrado 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 São José do Rio Preto.

Em decorrência da pandemia, COVID-1g, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obriEatório, instituÍdo pela PreÍeitura Municipal de São losé do
Rio Preto e pelo Ministério da Saúde. o âtendimento ambulatorial em saúde é
realizado por aBendamento e individualmente, seguindo todos os protocolos de

k



segurança instituídos para entrada de pacientes, permanência e proibições

determinãdas,

3. CARACTERIZAúO DA POPULAçÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Todos os deficientes e suas Íamílias atendidas se encontram em situação de

vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda, sem instrução ou com

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

ou em loteamentos irregulares e progrêmas de transÍerência de renda.
Àccim .ômÂ râmhám .â^ rrênrli.l^c rlêfi.ié6ia< Â"ê <ê ôn.ôôtr.m êm ric.^

pessoal e so.ial, como violência física, sexual, negligência, abuso, abandono, risco de
aliciamento para drogas, prostituiçâo, agravadas muitas vezes pela condição
intelectual e Íísica proveniente de sua deficiência, por precisãrem de cuidados
permanentes devido ao gaave comprometimento.

4. CARACÍERÍSTICA DA POPULAçÃO A SER AÍENDIDA
Público-alvo: 60 crianças e adolescentes com deÍiciência (54 já atendidos + 06 novas
va8a5)

Sexo: masculino e Íeminino

u - DESCRTçÃO DO PROJETO

1. TíTUIO DO PROJETO: Atendimento em reabilitação Íísica para pessoas com
deficiência múltipla

2. OBJETO DA PARCERIA:

Desenvolvimento de serviços e programas inovador, por tempo determinado, de 12

{doze} meses a 24 (meses).

Drôm^.5^ .l^. rlirôit^. .la ..i.n..< Â â.1^lôc.ô.tô..
3) Facilitar o acesso a políticãs públicas de qualidade que garantãm os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas fêmílias e que contemplem a superação das
desigualdades, aÍirmação da diversidade com prornoção da equidade e inclusão social.

Prcteç5o e Cefe§? dor d!reitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescêntes com seus direitos ameâçados ou
violados, consideradas as condições de pessoas com deÍiciência e as diversidades de
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, teríitorial, de

nacionalidade e de opçâo polÍtica.

{
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Protagonismo e particípação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a estratégias e mecanismos que propiciem a participação organizada e a

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

relacionados.

3. PRAZO DE EXECUçÃO - Duração de Execução do Proieto:
76 meses
tr,ícioi 03/03/2022 Íérminor 30/06,/2023

4. RÊGIME DE ATENDTMENTO: O lntegral (x)Parcial

5. DIAS E HORÁRIO DE ATENOITMENTO: Se8unda à sexta-Íeira, das 8h às 12h e das 13h

às 17h
6. TERRTTÓRto: vila Toninho
, -hÀ. Âr ôrr.ôÊ^'.

IV - JU§TIFICATIVA

Toda renda obtida pela Associação Renascer é destinada ao custeio dos
.lê ãiêô.limênr^ .1ô <ê" ^,ihli. âh,^ N^ ênrâni^ ÂyiÚÂm nê.ê.<irlâ.lê<.1ê

aquisições de equipamentos de natureza permanentê e aumento de equipe
especializada de 01 fisioterapeuta,0l psicóloga e 01 monitor, objetivando propiciar
novos e melhores recursos para o atendimento clÍnico, com uma nova modalidade de
reabilitação física aos pacientes.

^nô... 
dô iôÁ^. ^. ô.{^r.ô. ôc rô.,'/.^c +iáâ^.âi.^. ^.i,,nÀ^".{- ',4.i.. +^á+ô.

(municipal, estadual, Íederal 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
UrnsaenCe ? f?ailidsde a.ridrên:. pa13:s pesso3s aom del-iaiênda, ? tÊano!agi: Ê!de
Íepresentar uma possibilidade de reabilitaçâo, independência, autonomia, qualidade

de vidã e inclusão social. Nesse sentido, surgem novos recursos no campo da
Íisioterapia e neurologia que possibilitam potencializar ganhos motores e Íuncionais
em crianças e adolescentes com sequelas de lesões físicas ou neurológicas, múltiplas
deÍiciências e sindÍomes rar3s.

Sendo assim, é de extrema importância para a lnstituição a transÍerência de
recursos Íinanceiros através de projetos via Conselho Municipal dos Direitos da Criança

(
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e do Adolescente, visando aquisição de equipamentos de natureza permanente,

íeinaÍneÍrto e plofissionais, pira oporuniziÍ tiaiamenios rrráis oiversiíicatios e aruais

às crianças e adolescentes com graves comprometimentos motoÍes, que não 5ão

ofertados pela rede pública de saúde, oferecendo atendimento especializado com

recursos especíÍicos que Íavoreçam a ampliação de habilidades funcionais de acordo

com as limitações de cada paciente.

AtuaÍmente dentro da reabriitaçáo para deÍtctencra rntelectuaÍ la são ofertados

metodologias especificas como integração sensorial, comunicação alternativa,

estímulo cognitivo, treino de atividãdes 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 inteledual, temos 54

pacientes com deficiência Íisica associada {múltipla deficiência} e síndromes raras,

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

a oferta da terapia convencional, bandagem terapêutica, hidroterapia, o que ampiiaria
os resultados conquistados e evolução d05 paçientes, pois não haveria a necessidade

de procura desta reabilitação em outros locais, o que demanda atualmente menoles
resultados por conta pela flla de espera, deslocamento e falta de comunicação entre as

equipes.
No entanto para iniciar este atendimento são necessários equipamentos

específicos na área da Íisioterapia e demais, que hoje ê instituição não possui, assim

como profissionais especializados nesta área técnica, o que seria o objeto deste

projeto. Os equipamentos citados além de atender ão 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 gratuito â 60 pessoas com deficiência inteledual e diÍiculdades físicas
r<<n.iâ.iâ< íní,lriôlâl Áê O â 17 ânô< mô.|âli.lâ.lê .lÊ Ípâhililâ.ã^ nâ

instituição (a Íísica).

2: OBiCTiilO GERÂL

- Ofertar a reabilitação física, além da intelectual, para 60 crianças e adolescentes,
de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, de São

iôsé do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos, mateÍiais e

contratação de recursos humanos, de forma a qualiÍicar e ampliar o serviço com uma
nova modalidade de reabilitação, trazendo um trabalho diferenciado e inovador, pela

integÍação de terapias, equipe multiprofissional, objetivando o alcance de melhores

w
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resultados no desenvolvimento neuíopsicomotor para pacientes com múltiplas
deÍiciências.

3) OBJEflvOS ESPECÍF|COS

- 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 um programa

terapeuhco slngular à cada pacrente, com atendrmento rndrvrdualrzado e especralrzado.

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

criança e adolescente por meio do atendimento psicológico e de assistência social aos

familiares.

- Ofertar junto à rede municipal de saúde, 06 vagas de atêndimento, conÍorme
demanda apresentada na ocasião do início do atendimento, com prioridade para
pe55oa5 sem atendimento em outro serviço, de forma a Íortalecer a rede municipal de
saúde e criar um fluxo e contra-fluxo de atendimento.

- Propiciar orientações aos familiares, mensalmente, participando o responsável pela
evolução do deficiente, de ÍoÍma também a buscar a continuidade em casa de algumas
intervenções que seja possível, como o treino de atividades de vida diária e prática.

Dq.e!.!v^l\!.!,,,rn Âc+,,.r^ Àô ...^ ô,,Â .âtrrô , :hôr.lrdôm sô+^.1^t^diâ.
acompanhamento, tratâmento e evoluçôes de um paciente, de forma a compartilhar
com a área de saúde e profissionais da .ede o trabalho desenvolvimento, por meio de
uma live ou vídeo aula a ser compartilhada.

. ô+ôr+.r rÍêinimônr^ ^r hÊr^Àôl^di: c^^ô,ôtô^ . ôÁ n.^{i.<i^n,i( À: á.ôJ ré.ni.: am

saúde, ampliando a ofeíta de atendimento nesta metodologia a mais pacientes com
deficiência intelectual e física, já que a metodologia em questão envolve estímulo
multissênsorial, o que contempla a reabilitação física, objeto do projeto em questão.
A equipe a ser capacitada faz parte da equipe tecnica da instituição, sendo 01
ôqi^tci.aq,ú. /Àr.rhô,,.1 - ô1 ^<i.Ál^o^ ,Àlê16ôli.Àl .^^rrrra.l^. n^. ô.+ô hr^iôf^ êiu: =::. l: !jr* g

mais 04 proÍissionais da equipe de saúde, sendo 01 fonoaudiólogo (Ana Carla), 02
terapeuta ocupacional (Andressa e Larissa), 01 psicólogo (paulo), f:nanciados com
recuÍsos de outros convênios, mas que atendem aos pacientes com deÍiciência
;nteledual e física (múttípla deficiência) participantes deste projeto em questão.
E importantg ressaltêr qle a .eeb!lit.3çêo ftslae enyclye o .?tendlxlertâ e
desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, de Íorma que as terapias envolvidas

\
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integram estímulos diversos, não apenas motores, mas também neurológicos,

seÍrsoÍiais, psicliútrcus e sÍrLiais, paÍa se aiingií o máxirno de resuiiduos e evotuÉo
dos pacientes.

4 - toRMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIOADES OU DOS PROIETOS E DE CUMPRIMENTO

DAS METAS A ELES ATRELADAS

Ação Especificação

Aquisição de
equipamentos e
materiais de consumo

Compra dos
equipamentos e materiais
segundo regulamentação
de LeilDecreto Municipal.
Prazo de entrega
conforme programêção

fornecedor
Seleção de profissionais

com perfil (primeiÍo,
dentro da instituição, e

caso nâo haja, Íora I

Para o encaminhamento
de novos atendimentos da
rede pública municipal de
saúde:
Prilrelrc é reallzed" 'Jra
triagem pelo êssistente
social.
Em uma segunda
entrevista a psicóloga

responsável, são aplicados
os testes cognitivos com o
paciente

Não se

Recebimento
instalaçâo

Não se

aplica

Não se

aplica
Não se

aplica

Não seSeleÇão e contratação
de recursos humanos

Triagem de atendidos

(pacientes

encaminhados Pela
rede múnicipal)

aplica

t hora 4 horas 44 horas

para o
diagnóstico se há a

essoclada à Íísica ou não (

coeficiente de inteliEência
, at).
Sendo confirmada,
prossegue para avaiiaçâo,
caso não é encaminhado

Carga

horária
semanal

Carga
horária
mensal

Não se

aplica

Não se

aplica
Não se

aplica

Carga

horária
total

Não se

aplica
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para serviços adequados

na rede.

Para os pacientes já

atendidos pela instituição
será discutido pela equipe
técnica de saúde quais são

05 casos proprcros para

atendimento na nova

modalidade.

Avaliação individuêl
de cada paciente

Para pacientes

encaminhados Pela rede

municipal, os profissionais

de fonoaudiologia, terapia
ocupacional, Íisioterapia,
neuropediatra, realizam

cada um uma avaliação
individual em suas

respectivas áreas,

detedando-se qual o
quadro de cada Paciente
segundo sua idade e Íase

de dêsenvolvimento
neu.opsicomotor.
Por ultimo a equipe
Íealiza uma reunião em
.ônjunto rlãre evâlieção

do caso, fechamento do
d ia gn óstico.
Para pacientes que já

Írequentam a instituição a
1w.lir.âô inÀn,irl' r,l .^m .
equipe multiprofissional
já aconteceu, haverá
apenas a avaliação da

eq uipe técnica,

reabilltação física, para a

avaliação específica na

nova modalidade.

2 horãs 8 horas 88 horas

lndicação de
prugrdrfld ieÍaPêuLicd

sineular oara cada

Após avaliação, cada Carca
pdLrerÍrc r elcÜer á u,Ir iru,;Íid
prosrama terapêutico L dentro

Carga

dentro da

Carga

dentro da

V
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paciente singulâr, com atlvidâdês a

se'eÍn aiesefivoivioas e

horários de atendirnentos.

da
avaiiação

avaIação âvaliação

Atendlmento/acompa
nhamento e

tratamento de
paciente com

deficiência múltipla
em reabi itação fÍsica

27 horas 108 horas 1.188

AvaliaÇão da êvolução

atendido

Cada paciente tem sua

êvolução reBistrada êm
prontuário, com a

evolução semestral.

90 horas

Atendimento
psicológico e de

assistência soci:l êos
íâmiliares
(pslcossocial).

Reunião, grupo de apolo,
visita domiciliar e

orientaÇões às famílias,
conforrne demanda.

3 horas 12 horas 732
horas

Treinamento de
profissionais

Metodologia Snoezelen
parâ 06 profÍssionais da

eqLjipê iécnicâ

44 horas

Orientações aos

familiares,
participando o

responsável pela
êt,^ii .ã^ .l^

deficiente, de forma
também a buscar â

continuidade em casa

de âJgumas

Orientação rnensa,
conforme demanda do
paciente por profissional.

B horas 88 horas

- Desenvolver um

estudo de caso que
relate a abordagem,
Ínetodologias,

dcornpdnharneÍrIo,
tratamento e

evoluções de um
paciente.

Compartilhar com a área

de sêúde e profissionais

da rede o trabalho
desenvolvimênto, poa

meio de uírd ive ou virier,r

aula a ser compartilhada.

22 h oras

ris F iait óiic.1 - Êêso
rp.i rr ;_r.407'c00r 6I
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VI - INDICADORES / PARÂMETROS

Objetivo
específico

Resultãdos
esperados

lndicadores/parám
etros

Dados Meios de
verificaÇão

- Ofertar uma
nova
modalidade de
reabilitação, a
Íísica, na

instituição,
integrada à
reabilitação de
deficientes
intelectuais,
para 60
pâcientes.

Conquiste da
melhora do
desenvolvime
nto
neuropsicom
otor,
aumento da

den5idade
mineral
óssea,
melhora da

força
muscular,
propriocepçã
o, melhora do
equilíbrio e

da

coordenação
motora,
melhora da

consciência
corporal,
modulação do
tônus
postural,
visando, ao
final,
proporcionar
qualidade de

vida e bem-
estãr
atendidos.

Evolução clínica de
cada paciente.

Levantamento
do
desenvolvimen
to neurológico,
psicológico e

motor do
paciente,
seBundo
avaliação de

equipe técnica
específica.

Avaliação
individual de
equipe
técnica, com
apontamento
do
desenvolvime
nto
neuropSicom
otor,
semeStralmen
te.
Lista de
frequência
mensal por
paciente.

- Promover a

prevenção,

orientação,
apoio,

assessorament

Promover a

prevenção,

orientação,
apoio,
assessoramen

Orientações
agendadas.
Encaminhamentos
realizados.

Número de
atendimento
aos familiares.
Número de
encaminhame

Relatórios.

\(
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o e defesa dos
direitos da

criança e

adolescente
por meio do
atendimento
psicológico e

de assistência
social aos
fami,iares.

to e defesa
dos diíeitos
da criança e

adolescente.

ntos.

- Ofertar junto
à rede
municipal de
saúde, 06
vagas de
atendimento,
conforme
demanda
apresentada
na ocasião do
inicio do
atendimento.

Fortalecer a

rede de saúde
municipal e

criar um fluxo
e contra fluxo
de
atendimento.

VaBas ofertadas x
preenchidas.
Divulgação junto à

rede municipal de
saúde do método
e vagas
disponívei5, por
meio e-mail e

reuniõe5 com a

rede municipai.

NúmeÍo de
vagas ofertada
x preenchidas

no início e final
do projeto.

Lista de vagas
preenchidas,
no inlcio,
após 6 meses
e após 12

me5e5,

- Propicíar
orientaçôes
aos Íamiliarês,
mensalmente,
participando o
responsável
pela 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

Pârticipação
da fêmília na

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

melhora do
relacionamen
to familiar.

Número de
pacientes

orientados.

Nún'rero de
pacientes

orientados.

Ficha/prontuá
rio do
paciente.

\
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prática.
- Desenvoiver
um estudo de
caso que

relate a

abordagem,
metodologias,
acom panha me
nto,
tratamento e

evoluções de
um paciente,

de forma a

compartilhar
com a área de
saúde e

pÍoÍissionais
da rede o

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

ser

compartilhada

Multiplicar o
conheciment

o aos

profissionais

da área de

saúde,

trazendo uma

inovação com

uma

abordagem

integrada,
que possam

ser em parte

reaplicadas

em seu

ambiente de

trabalho.

Participação dos
profissionais.

Quantidade
profissionais
participantes.

Link da aula.

Número de
visualizações-

- Ofertar
treinamento
na

metodologiã
Snoezelen a 06
proÍissionais
da área
técnica em
saúde.

Ampliar a

oferta de
atendimento
nesta
metodologia
a mais
pacientes

com

deficiência
intelectual e
físlca,

PaÍticipação dos
profissionais.

Quantidade
profissionais
participantes,

Certificado do
curso.

Obs: hserir a quontidode de linhos que se Íizercm necessáÍiõs.

/n\7\J
cE[rBo 0r 8EÁs urÁqÁo E rlftcFA 0
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vÍ . RECURSOS FíSrcOS

Atualmente com espaço físico de 198m'?, em bom estado de conseÍvação, divididos da

seguinte formar
- 01sala de enfermatem/medicina;
- 01sala 5noezelen;
- 01 banheiro feminino;
- 01 banheiro masculino;
- 01§âla de terapia ocupacional;
- 01 sala de fonoaudiologia;
- 01sala de assistente socialj
- 01 sala de psicolo8ia;

- 01 pátio de múltiplo uso para atividades neuropsicomotoÍas;
- 0l gaiola para pediasuiU

- 01 reÍeitório;
- 01 piscina de água aquecida coberta e 02 banheiros/vestuárioj
- 01 sala de vídeoffv;
- 01 cozinha;
- 01 despensa - para secos e utensílios domésticos;
- 01câmara friaj
- 01 recepção/espera;
- 01 sala administrativa / reunião;
- área externa com paíque e para atividades neuropsicomotoras ao ar livre;

vm. pr.ANo oE APLTCAçÃo DoS RECURSOS FTNANCETROS

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

*Fonte dê tinanciamênto:
3 - com recurso dos Fundos Municipais

Qtdad
e

Função Formação Carga
horária
semanal

Víncu I

o

€mpre
gêtício

salário Base Fonte
Financia
mento

01 Fisioterapeut
a

Gíaduação 30 horas CLT R53.974,92 3

01 Psicólogo Graduação 30 horas CLT R53.413,43 3

01 IMonitor Ensino

médio
44 horas CLT Rs1,851,74 3
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2. MAÍERIAL PERMANENTE

Material Especificacões técnicas Qtidade Vlunit RS Vl total RS

BalanÇa dieital Antropométrica 1 1499,00 1499,00
Móvel mesa auxiliar aço carbono, 3 prateleiras 3 289,9 a69,7
Desfibrilador externo automatico I 11490,OO 11490,OO

Diva tablado baixo 1 1424,41 1424,41
Maca tubular Com cabeceirâ regulável 1 572,5A 5 /2,5a
Escada com 3 degraus pÍnturâ epoxi 2 222,O0 444,00
Escada disital mecanoterapia 1

Foco refletor âmbulatorial 399,00 1197,OO

Escada de cânto em madeirô
L 229A,OO 2290,OO

Esteara ergométrica 9km/h 1 3145,70 3145,10
Martelinho perâ âvaliação 3 10,21 210,63
Fisiomocho redondo regulavelcom rodâs 4 230,9 923,6
Tabua propioceptivê Para alongarnento 1 129,9 129,9
Recupero ultrassom e laser 1. 9845,00 9845,00
Sonopulselll 1e3MHZ ultrassom terapêutico 1 1405,31 1405,37
Novo sonic compad ultrassom 1
E3MHZ 1 1530,00 1530,00
Adipometro/plicometro clinico 1 779,9 179,9

Neurovector interferencial
eletroestimulador
neuromusculãí 1 1325,21 1325,21

Novo sÍimulús physio 4 canais 1 1161,00 1161,00
Lámpâdâ inÍravermelha 1 169,90 169,90
lnfraveímelho pedestal 1 283,56 243,56
Íhermopulse compact 1

Mini bike compacta 1 319.9 319,9
Bicicleta ergometrica vertical 1 2499,94 2499,90
Biofeedback 1 6247,8 6247,8

-{s!lg!I!!!!.t!9riç$9s 1 2385,00 2385,00
Muletâ canãdênsê 599,40
Muletâ euxiliar êm aluminio 6 139,41 436,46
Pânela elét.ica confecceo orteses 1 2500,00 2500,00
Rolo ê rotôr de punho êstrutura metâlica 2 530,00 1060,00
Sopràdor térmico L 510,00 510,00
Podos.opio êm acrilico Ied I

Totâl
7061,4,70

V
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3. MATERIAL DE CONSUMO:

Ex: Materiais a serem utilizôdos nas oficinas

Utensílios

3. Serviço de terceiros

Estão inclusos ainda em serviço de terceiros ticket de alimentação {benefícios),
com valor mensal segundo convenção coletiva do Sindicato do profissional.

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

IX - CRONOGRAMA DE DESEMEOI.SO

O recur5o Íinanceiro será Iiberado por meio de planilha de pÍevisão entregue
mênsalmente e de acordo com o cronograma de desembolso

x - aNExos:

- Cronograma de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolsoi

- Plano de Aplicação;

Qtde de
alunos Material

Éspêcificações

técnicas Quãntidade
Semânal Men5al Total

Reabilitação
física 60

Pêrfil IDADi -lnventário
Dimensionál de Avaliaçâo e

Desevolvimênto lnfantil kit completo I
Reabilitação
fisica 60 Íêsoura Multiuso 1

Reabilitâção
física 60 CuÍva 1

serviço Espêcificações técnicas Qtrdade Vlunit RS vt total Rs

Benefícios / Vale alimêntaÇão
conforme convenção coletiva
da categoria

Benef íci05/ Vôle transporte
conforme dias trabalhados x
tarifa de ônibus

Treinamento
Snoezelen parâ 06 pÍofissionais

êquipe técnica 1 7.000,00 7.000,00

x
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XI- ASSINATURA DO RESPONSÁVEI

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

Cêrgor Presidente
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projêtos

São José

idente

(
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Cronograma Íle atividad{ls

Dimensôe
s

Atividade5 Esfêcifi(âção

uisiÉo de €quipamêntos e mâ1eriáis de consumo

Recebimentô,r i.stalaÉo

seleção e contrãtaçãode recursor h!manos

Íre nâmentô rretodo oCiã snôezêlen

Avaliaçâo indiridual de cada paciente

lndicaçãô de prosrama 1erâpêuti.â singular

Àtendimento/àcompanhâmenio etratamento dê

dâ êvolução de cãpa pa:iente etêndido

oriêntaçõ€s aos Íáhiliares

Desênvolver um esrudo de caso

atendimento psi.ológico e de àssistência social ilos
íámrt.res (pí :o!sciaU.

Íriag€m de atcndidos pela equip€ técnica (pacienles

encaminhado! pelâ rede municipal)

P**;;

p

É

P€

-

iI o I ^ s

20241

E

a
E s

É ã ã
4

! ã

!

x

x f. x )l

x x

x

x x
x

x x I x x

p-;"i,- I I t/t ),

ZATI
idn

2022



DIMENSÓ

Aquisição de equipãmentos e matêriais dê

(iradê de âtividãdês-2022 E 2023

P:RIOEICIDÁDE

.â=
h\

HoqÁRro

,E

Recebimenb e instâlâçâo

Sêleção e contrâtâção

ConforÍlê asênda

No iricio dr projeto o,r
confôrmr demànda

N-"1"i. d, p.jêt";,;

ã,8
sà

8h às 12h ê dâs 13h às

L7h

M-'nsal:onío-me
d€n,andâ

IV3nsal:onfo'me

Desenvolvêr um êstudo de câ.ro Ánual- ao Íiial do projc{o (

l0
FeÍrío

Írêinamentr) Snoezelen
Tria8em dê ôtendidos pelà equipe técnica
(pâciêntês encamlnhados pe í rêdê
municipal)
Avaliâçâo in jividuâl de cada pacientê

lndicâção d€, p.osrams te.apêuticà

Âtênd ime nt r/acompa nha mê Íto ê
tratamento Cê pâciêntê
Avaljação dê evolução de câpa

"-"iâ""1"
Atendiment) psicológi.o e de
sociai âos familiãres.
oíientâções aos familiares

É

ÊÉE";l
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CRONOGiAMII OE DISEM 3OT§O D JS RÊCÚRsOS FINANCEIROS

NoME oo PRclErol Átadr.r.rÍo an rcobilitqào Íltkr potu rdsoos can d,tÍkiêõcio núltrlo
visênc a dâ Pa c..ia: o3l03/2o)2 à:o/a612o23

m do recuco: Fundo Mun

5ãolcr do Rrô Pr.to, diã 29d€ runhode20?2.

ir"naio Pottt'*
;;..r,icntê
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PtaNo DI APL CAçíIO DOS RECURSTOS FTNANCETROS

ANC,;2022

3'Apostilâmento
NOMED() PROJETO: Adtndimento em rcoÍtilitot:õo Íísico ooro pessoos com deÍiciêncio múltiplo
Vigência (la Parceria: 03/03/2022 a 3C/06/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal dos Direit,rs da Criar

D{,SPTSAS

Equipame xto pêrmanente

Material de consumo

Total 197.699,O1.

e do Aoolês(ente FMDCA

DOAçÃO DE

SSOAS JURíDI
TOTAT

São José dr) Rio Preto, daa ;19 de iunho de 2022

RECLJRSOS

PRÓPRIOS
P€SSOAS

fÍsrcAs
Pessoêle Encargos Rs 9A.924,6Á

ReaiLste salarial R5

RS

R$

R5

RS 9.955,3r1

Rs 1.033,r

13-'salário R5 8.437,

1/3 de férias

Serviço de

tercei«)s/Benefícios

Serviçc de terceiro5

/Tr€inamento

Rs 9.9ss,38

RS 70.6ss,67 Rs 70.6ss,(7



CRONOGRAMA DE DESEMBI)I.SO DO$ RE(URSf,S FINANCEIROS

ANC|:20:13

3'Apo6tilamento
NOME DO PROIETO: Atendimento em reab"litoção Íí:lico poro pessctos c[,m d?Íiciétncio múltiplo
Vigência da Parceria: 03/03/2022 a 3OiO6l2O23

Origem do recurso: Fun.lo Municipald )s Dileitos da r:rian e do Adole:icente ' F VDCA

RS 10.991 40

Sâo José do Rio Preto, dia ;19 de lunho de 2022.

[oTrile.s,]
Feneirn lci,til

lt).124,70 R5 1).124,70Rs 10.124.70

RS 3.s43,64
Rs 10.124,70 R5 10.124 70 t5 10.124.70

Rs s.366,09

R$ 5.062r,35

R5 866,70

R5 17.96;l

R5 303,34Rs 866,70 R5 866,70 Rs 5.s0i,s4

R$ 10.991,40 Rs 1,).991,40 RS 32.237,74R§ 10.991,40 aS 1rr.991,40


