
PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊ}IC]A SOGIAL
sÁo JosÉ Do Rto PREÍo

CERTIDÃO DO 1" APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUN'I'O N'
O5/2022lSEMAS/CMDCA

O Münicípio de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intemédio da

Secretaria Municipal da Assistêücia Social, situada na Rua 'fotó DuaÍte, 307 - Vila Angélica,

doravaÍite denominada SECRETARIA, representada neste ato Por sua titular, Hclenâ Cristina

Rozales da Silva Marangoni, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita

no CPF/MF sob o n" 169,780.618-08, designada por meio da Portaria no 34.729 de 01 de janeiro de

2021, aulorizada pelo PrefeiÍo do Município nos termos do Decrcto n' 17.701 de 03 de l'evereiro de

2017, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança c do Adole§cente - CMDCA, criado

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

Cenfto - São Jose do Rio Prcto/SP, doravantc denominado simplesmente CMDCA, representado

neste ato por sua Presidente, a Sra. Fernanda Paula Magossi Arado, portâdor da cédula de

identidâde RG 40.9'78.071-6, e inscrito no CPF/MF sob o ít' 32'l -137 .338-00, com bâse na Lei

Federal n.' 13.019/14 e alterações e em Ézão da competência atibuida pelo Decreto Municipal n.o

l7 .7082017, tendo em vista a inexistêücia de alteração do objeto e do valor global do Tetmo de

Fomento no 0512022, celebtado em 03 de março de 2022, com a organização da Sociedade Civil -

OSC denomioada Associação Renascer, após anuência da Gestora e do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, confome Intemo no 50/2022 - CMDCA, RESOLVE apostilar

Termo de Fomento, em atendimento ao OÍicio no 9'112022, onde solicita alteração no plano de

trabalho, conforme segue:

Plâno dc Trabalho

No i ent 3 - Objelh'os Especílicos

Sexto iteml
técnica...
A mesma

itens:

,..treinamento na metodologia Snoezelen, a ser rcalizado com 04 profissionais da equipe

correção aconteceu em todas as menções posteriores âo cllrso/treinamentos seguintes

4) Formas de execução.

VI) Indicadores e parâmehos.

4) Seniços de Terceiros.

SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNClA SOCIAL
Rua Íotó Dua.te,307 - Vila angÉllca - cEP 15050-180 - São lo§é do R o Preto -5P
Têlefone (17) 3513 5100 semas@riopreto.sp.gov br- www.riopreto.sp.gôv br
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Atendimento em reabllitação físicâ parà pessoas cor-t'r defjciêncla múltipla
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I DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Associação Renascer

2. CNPIt 7 7.7 44.077 /0001-66
3. ENDEREçO: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701- Jardim Soraia

clDAoE: São José do Rio Preto u.F.r SP

TELEFONE: {17) 3213.9595
E-MAIL: projetos@associacaorenascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco
Função: Presidente
CPF: 428.673.558 34
RG: 7.546.299-0 55P/SP

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL| 177) 9471a.1374
Email: aparecidopacheco@gmail.com

5. TÉcNrco REspoNsÁvEL pELo sERVtço:
Nome: Aline Bevenuto Lucas Casimiro
CPFt 360.275.948-29
RG:41.013.649-9
Número do Registro ProÍissional: 128183 - F

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: 17 99234.6408
Email: lini_bl@yâhoo.com.br

CEP: 15075-220

6. REGISTRO NO CMDCA: (x ) Sim { ) Não
NP DE INSCRIÇÃO NO CMDCA: 06
vrGÊNcrA Do REGTSTROI 7O/O3/2021, a 10/0312023
TIPO DE INSCR!çÃO: Programa (X) Projeto (X)Serviço (X )

7. BREVE HISTóRICO DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE:

A Associação Renascer e uma instituição beneficente de a5sistência social, com
Íins não econômicos, localizada na cidade de São José do Rio preto / Sp, que atende
atualmente â 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

bairros do município e 07 cidades da região.
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Desde a sua criação em 1993, a Associaçâo Renascer já beneficiou
gratuitamente centenas de pessoas com deÍiciências e Seus familiares, todos em

situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e 50cial, provenientes de regiões de

toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por uma êquipe

multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,

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

meio da reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, Íundêmental de 1" à 3"

série e oflcinas para alunos em contra-turno), desenvolvimento social {serviço de

proteção social especiêl para pessoas com deÍiciência e suas familias em centro dia,

com atividades de vida prática, diária, músicê, ãrtes, e teatro pâra pessoas com grave

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalho (geração de êmprego e renda).

[ - CAMCTERTZAçÃO SOCTECONÔMrCO DA REGtÃO:

1. LOCALTZAÇÃO

Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia -5ão José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊNcIA

Atendimento gratuito a 54 pessoas com deÍiciênciâ intelectual associada a

deficiência física (o que caracteriza múltipla deficiência), de 0 a 17 anos e 11 meses,
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendol
- 12 pacientes de 0 a 06 anos;
- 34 pacientes de 07 a 12 anos;
- 8 pacientes de 13 a 17 ãnos;

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

L

Vila ldeal 1

Res. Nato Vetorazzo 2

Pq dã Cldadania 3

Pa Novê Esperança 1

Estan.ia GÍamado 1

Solo Sagrado 5
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Res Santa Ana 1

Fraternidade 1 L

1

Vila Zilda 1

1

Êstancia 5ântà Clárâ

1

2

2

1

Jd Maria Lucla 1

Vila Curtl 1

Vila Anchieta 1

2

ld Etemp 1

Po Estoril 1

5ão Franclsco 1

Cristo Rei

Vila Santa Cruz 1

Higienopolis 1

Rios Diiaiiâ 1

Cambui 1

ld. Menâ 1

Pq Res Dignidadê 1

Quinta das Pãineiras 1

Vila Diniz 1

1

Res Gabriela

1

Boa Vistâ 1

Sairtos Dummoni 1

*Dados refe.ente ê Agosto de 2021.

Também serão abertas 06 novas vagas para atendimento à demanda de
atendimento da rede pública de saúde municipal neste projeto específico à pessoas
com deÍiciência múltiplâ (intelectual e física), com prioridade para quem não esteja em
nenhum outro projeto atendido pela rede.



Dentre os 40 Bairros citados pode-se constatar a maioria predominante na

Zona Norte da cidade, região conforme Diagnóstico Socioassistencial de 20\5/2016
com maiores Índices de vulnerêbilidade social, risco pessoal e pessoal.

Podendo-se destacar ainda sobre alguns bairros citados e que 5erão assistidos:

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

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

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

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

Amizade;
- Bêirros com responsávei pelo domicílio não alfabetizado: Solo sagrado,

Cidadania, 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 Jardim Belo Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabalho infantili lardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, .Jaguaré, .loão Paulo ll, Felicidade, Distrito Industrial,
Aeroporto.

- Bairros de maioÍ índice de óbito infantil 0 a 14 anos - Cidadania) 75 a 24 anos

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

Cidadania,
- CRAS com mais famílias recebendo benefícios: 1) ltinerante;2i Cidadênia; 3)

Santo Antonio;4) Novo Mundo;5) João Pâulo ll;6) Antunes;7) Anchieta;8) Vila
Toninho; 9) Solo Sdgr ado: 10) Eldorêdo.

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

Fonte: Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/2016

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

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários
gerê1, de cumprimento obrigatório, instituído pela prefeitura Municipal de Sâo José do
Rio Preto e pelo lúinistério da Saúde, o ãtendimento ambulatorial em saúde é
realizado por a8endamento e individualmente, seguindo todos os protocolos de
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segurança instituídos para entrada de pacientes, permanência e proibiçôes

determinadas.

3. CAMCTERIZAçÃO DA POPUI.AçÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Todos os deÍlcientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de

vulnerabilidade social, p.ovenientes de Íamílias de baixa rendã, sem instruÇão ou com

a etapa I do ensino Íundamental incompleta, em ocupação inÍormal, moradia precária

ou em loteamentos irregulares e programas de transferência de rendã.

Assim como, também são atendidos deficientes que se encontram em risco
pessoal e social, como violência física, sexual, negligência, abu50, abandono, risco de

alidarnento para drogas, prostituição, agÍavadas muitas vezes pela condição
inteledual e física proveniente de sua deíiciência, por precisarem de cuidados
permanentes devido ao grave comprometimento.

4. CARACTERíSTICA DA POPUI.ÂçÃO A SER ATENDIDA
Público-alvo: 60 crianças e adolescentes com defic;ência (54 já atendidos + 06 novas
vagas)
Faixa etária:0 a 17 anos
Sexo: masculino e feminino

t - DESCRTçÃO DO PROJETO

1. TíTULO DO PROJETO: Atendimento em reabilitação Íísica para pessoas com
deÍiciência múltipla

2. OBJETO DA PARCERIA:

Desenvolvimento de serviços e pÍogramas inovador, por tempo determiíado, de 12
(doze) meses a 24 {meses).

Promoção dos direitos de crianças e adolescentes:
3) Facilitêr o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superação das
desigualdades, afirmaçâo da diversidade com promoçâo da equidade e inclusão sociê1.

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



'crü,io * ràn,n çlo ,,rno"oçlo

ww.associacaoíênâsce..oÍo bÍ

Protagonismo e paÍticipação 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
lníçiot 03lA3/2022 Í$minot 30/06/2023

4. REGIME DE AIENDIMENTO: Olntegral (X)Parcial

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

às 17h

S.TERRtTÓRtO: VilaToninho
7. CRAS DE REFERÊNCIA: ViIA TONiNhO

IV - IUSTIFICATIVA

Toda renda obtida pela Associação Renascer é destinada ao custeio dos
programas de atendimento do seu público alvo. No entanto, existem necessidades de
aquisiçóes de equipamentos de natureza permanente e aumento de equipe
especializadâ de 01 fisiotêrapeuta,01 psicóloga e 01 monitor, objetivando propiciar
novos e melhores recursos para o atendimento clínico, com uma nova modalidade de
reabilitação Íísica aos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos financeiros oriundos de várias fontes
(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 Íeabilitação, independência, autonomia, qualidade
de vida e inclusão sociãl. Nesse sentido, surgem novos recursos no campo da
fisioterapia e neurologia que possibilitam potencializãr ganhos motores e Íuncionais
em crianças e adolescentes com sequelas de lesôes físicas ou neurológicas, múltiplas
deficiências e síndromes raras.

Sendo assim, é de extrema importância para a lnstituição a transÍerência de

recursos financeiros através de projetos via Conselho Municipal dos Direitos da Criança



e do Ado escente, visando aqulsição de equipamentos de natureza permanente,

treinamento ê profissionais, parê oportunizar tratamentos mais diverslficâdos e atuais
às crlanÇas e adolescentes com gaaves comprornetimentos motores, que nãc são

oferradcs pela rede pública de saúde, oferecendo atendirnento especializado com

recursos especíÍicos que favoreçam a ampliação de habilidades funcionais de acordo
com as limitações de cada paciente.

Atualmente dentro da reabilltação para deflciência intelectuai já sãc ofertados
metodologias especiflcas como integração sensorlal, comunicação alterfativa,
estímulo cognitivo, treino de atividades de vida dláriâ e píátlcê, pediasuit e snoezelen
(os dois últimos ofertados a partir de junho/21) com diversos recursos e equipamentos

No entanto dentro de nosso públlco além da deficiência intelectual, temos 54
pacientes com deficiência Íisica associada (múltipla deficiência) e sindromes raras,
nestes casos, seria de grande valia ofertar de formê lntegrada a reabilltação físl(a, com
a oferta da terapla convencional, bandagem terapêutica, hidroteaapia, o que ampllaria
03 ie5ültado5 aonqul5tados e evolução do5 pacicntcj, poLa nâ. l^ê,.-riê ê ila;assidada
de procura desta reabilitação em outros locais, o que demanda atualmente menores
resultados por conta pela Íila de espera, deslocamento e Íalta de comunicaçâo entre as

equipes.
No eôtanto para lniciar este atendlrnento são necessários equiparnentos

espeaífiaos ia área da fisiúteiapl; e dÉirráis, qúe ioje a instituição.tão possu,, à",i,it
como profissionais especializados nesta árêa téCnica, o que seria o objeto deste
proleto. Os eq!ipãn entos .itados além de atender ac já citado, tanrllén colocai"ia
no§sa estrutura apta para habllitação futura como CER ll (Centro Especiaiizado em
Reabilitação) suprindo demanda existente no rnunicipio e trabalhando em Tede com a

saúcie munlcipai.

V - META
1. META:

Atendimento gratuito a 60 pessoas com deficiênciâ intelectual e dificuldades Íísicas
associadas (múltipla), de 0 a 17 ânos, em uma nova modalidade de reabilitação na
iístituição (a física).

2. OBJETIVO GERAL
- OÍertar a reabilitação Íísica, além da intelectual, para 60 crianças e adolescentes,

de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, de São

losé do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos, materiais e

contratação de recursos humanos, de Íorma a qualificar e ampliar o serviço com uma
nova modalidade de reabilitaÇão, trazendo um trabalho diÍerenciado e inovador, pela

integraçâo de terapias, equipe multiprofissional, objetivando o alcânce de melhores
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resultados no desenvolvimento neuropsicomotor para pacientes com múltiplas
deficiências.

3) OBJÊT|VOS ESPECÍFTCOS

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

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

integrado de uma equipe multiproflssional, de forma a proporcionar um programa

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

- Promover a prevenção, orientação, apoio, assesso.amento e defesâ dos direitos da

criança e adolescente por meio do atendimento psicológico e de assistência social aos
famil;ares.

Ofertar iunto à rede municipal de saúde,06 vagas de atendimento, conforme
demanda apresentada na ocasiâo do início do atendimento, com prioridade paÍa
pessoas sem atendimento em outro serviç0, de forma a fortalecer 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 deflciente, de forma também a buscar a continuidade e.n casa de algumas
intervençôes 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 evoluções de um paciente, de forma a compartilhar
com a área de saúde e profissionais da rede o irabalho desenvolvimento, por meio de
uma live ou vídeo aula a ser compartilhada.

- Ofertar treinamento na mêtodologia Snoezelen a 04 profissionais dã área técnica em
saúde, ampliando a oíerta de atendimento nesta metodologia a mais paciente§ com
deficiência intelectual e física,.já que a metodologia em questão envolve estímulo
multissensorial, o que contempla a reabilitação Íísica, objeto do projeto em questão.
A equipe a ser capacitada íaz parte da equipe técnica da instituição, sendo 01
psicólogo (Nelmelice) contratado por este projeto e mais 03 profissionais da equipe de
saúde, sendo 01 fonoaudiólogo (Ana Carla),01 terapeuta ocupacional (Larissa),01
psicólogo (Paulo), Ílnanciados com recursos de outros convênios, mas que atendem
aos pacientes com deficiência intêlectual e física (múltiplâ deÍlciência) participantes
deste projeto em questão.
É importante ressattar que a reabilitação Íísica envotve o atendimento e
desenvolvimento neuíopsicomotor do paciente, de forma que as terapias envolvidas
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integram estimuios diver5o5, não apenas motores, mas também neuroló8icos,

sensoriais, psicológico5 e sociais, para se atingir o máximo de resultados e evolução

dos pêcientes.

4 _ FORMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENÍO

DAS METAS A ELES ATRELADAS

Ação Êspecificação Carga

horária
5em ana I

Carga

horár;a
mensal

Carga

h orá ria

total

equipâmentos e

materiais de consumo
equipamentos e materials
segundo regulamentação
de Lei/Decreto Municipal.

aplica
Nãc se

aplica aplica

Recebimênto e

instalaçâo
Prazo de entre8a
conforme programação

fornecedor

Não se Não se

aplica
Não se

Seleçãc e acntratação
de recurso5 humanos

Seleção de profissicr,eis

com perfil (prlrreiro,
dentro da lnstituição, e

caso Fão haja, fora)

Nãc 5e

aplica
Não se

aplica

Não se

aplica

Triagem de atendidos
pela equipe técnica

{pacientes
encaminhados pela
rede munic;pal)

Para o encaminhamento
de novos atendimentos da

rede pública rnunicipal de

saúde:
Primeiro é realizadá ui-ra
trlagem pelo êssistente
social.

Em uma segunda
entrevlsta a pslcóloga
realiza a anamnese com o
responsável, são a p licaalos

os testes cognitivos com o
paciente para o

diagnóstico se há a

deficiência intelectual
assoclada à física ou não (

coeflciente de inte igência
- ar).
Sendo confirn]ada,
prossegue para avalÍação,
caso não é encaminhado

t hora 4 horas 44 horas
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para serviços adequados
na rede.

Para os pacÍentes já

atendidos pe a instltuição
será discutido pela equipe
té.ni.Â .lê seLidê qrraiS cão

05 cãsos propícios para

atendiÍnento na nova

r.odalldade.
Avaliação individual

de cada paciente
Pêra paalentes

^^.-- ^l..,1^. ôôl- ..),1ô

municipal, os profissionais

de fonoaudiologia, terapja
ocupacional, flsioteraPla,
neuropediataa, reali2am
Ldud u r u'rd dvd ldçdu

lndividual em suas

reSpectivas area5,

detedando se qual o
quadro de cada paciente

segundo sua iciade e fase

de desenvolvimento
neuropsicomotor'.
Por ultimo a equipe
realiza uma reunião em
conjunto para avallaçâo
do caso, fechamento do
diagnóstico.
Para pacientes que já
frequentam a instituiÇão a

avaliação individual com a
equipe multiprofissional
iá aconieceu, haverá
apenas a avaliação da

equipe
especializada

técnica,
em

reabiLitãção Íísica, para a

avaiiaÇão específica na

nova modalldade

2 horas 8 horas 88 ho! as

lndicaÇão de
protrama terapêutlca
singular para cada

Após ãva iaÇão, cadã
paclente receberá um
programa terapêutico

Carga

horária
dentro

Carga

horária
dentro da

Carga

horária
d€ntro da
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paciente singular, com atividades a

sêaem desenvolvidas e

horários de atendimêntos.

da

avaliação

avaliação avaliação

Atendlrnento/acompa
nhamento e

tratamenrô.1Ê
paciente com
deficiência múLtipLa

em reabilitação física

27 horas 108 horas 1.188

Avaliação da evolução
ale capa paciente

atendido

Cada paciente tem sua

evolução registrada em
prontuário, com a

evolução semestral.

90 horâs

Atendimento
psicológico e de
assistênciâ social aos
familiares
(psicossocial).

Reunlão, grupo de apoio,
visita domiciliêr e

olier)idções à5 ídfi ríi;d5,

conÍorme demanda.

3 horas 12 h oras 132
h oras

Treinamento de
profissionais

Metodologiê Snoeze en
pâra 04 Ílrofissionals da

equipe tecnica

44 horas

Orientaçôes aos
farfiiliares,
participando o
responsável pela

êvolução do
deficiente, de Íorma
também a buscar a

continuidade em casa

de algumas
atividâdes.

Orlentação mensal,

paciente por profisslonal.

8 horas 88 horas

- Desenvolver um
estudo de caso que
relate a abordag€m,
metodologias,
acompanhâmento,
tratamento e

evoluções de um
paciente.

Compartilhar com a área
de saúde e profissiônais
da rede o traba ho
desenvo vimento, poT

meio de uma live ou video
âula a ser cornpêrtilhada.

22 horas
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VI - INDICADORES / PARÂMETROS

Objetivo
específico

Resultaaios
esperados

lndicadores/parãm
etros

Dad os Meios de
veriÍicaÇão

Ofertar urna
nova
modalldade de

reabilitação, a
física, na

instituiçã0,
integrada à
reabilitação de

deficientes
inteleduais,
para 60
pacientes.

Conquista da

melhora do
desenvolvime
nto
neuropsicom
otor,
aumento da
densidade
mineral
óssea,

melhora da
força
muscu laÍ/
propriocepçã
o, melhora do
equilíbrio e

da
coo.deíação
motora,
melhora da

consciência
corporal,
modulação do
tônus
postural,
visândo, ao
Íinal,
proporcionar
qualidade de
vida e bem-
estar aos
atendidos.

EvoluÇão clínica de
cada paciente-

Levantamento
do
desenvolvimefl
to neurológico,
psicológico e

motor do
paciente,

segundo
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 â

prevenção,

orientaÇão,
apoio,
asSeSsorament

Promover a

prevenÇão,

orientação,
apoio,
asseSS0ramen

Or;entações
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
ãtendimento
psicológico e

de assistência
social aos
familiares.

to e defesa
dos direitos
da c.iança 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

municipale
criar um fluxo
e contra fluxo
de
atendimento.

Vagas ofertadas x
preenchidas.
Divulgação junto à
rede municipal de
saúde do método
e vagas

disponíveis, por
meio e-mail e

reuniões com a

rede municipã1.

Número de
vagas ofertada
x preenchidas
no início e final
do projeto.

Lista de vagas
preenchidas,
no início,
apó5 6 meses

e após 12

me5e5.

- Propiciar
orientações
aos familiares,
mensalmente,
participando o
rêsponsável
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

Participação
da família na

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

melhora do
relacionamen
to familiar.

Número de
pacientes

orientãdos.

Número de
pacientes

orientados.

Ficha/prontuá
rio do
paciente.
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prática-

Desenvolver
um estudo de

caso que

relate ã

abordagem,
metodologiês,
acompanhame
nio,
tratamento e

evoluções de
um paciente,

de forma a

compartilhâr
com a área de
saúde e

profissionais

da rede o

tral-ralho
desenvoLvime
nto, por melo
de umá live ou
vídeo auiâ a

5er

compartllhada

Multiplicar o

conheairnent

o aos

proflsslonais

da área de

saúde,

trazendo uma

lnovação corn

uma

abordagem

integrada,

que possarn

ser em parte

r eaplicadas

em seu

âmbientê de

trabalho.

Participação dos
profis5ioÍiais.

Quantidade
profissionais
participantes.

Link da aula.

Número de
visuaiizações.

- OÍertar
treinamento
nê
metodologia
Snoezelen a 04
profissionais
da área
técnica em
saúde.

Ampliar a

oferta de
atendimento
nesta
metodologia
a mais
pacientes

com
defi€iência
intelectual e

Íísica.

Particlpação dos
proÍissionais.

Qua ntidade
proÍissionais

Participantes.

Certificado do
cur50,

Obs lnseri a quontidade de iinhas que se Íízerem necessorias.
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vI . RECURSOS FíSTCOS

Atualmente com espaço Íísico de 198m2, em bom estado de conservação, divididos da

seguinte foÍma:
- 01sala de enfermagem/medicina;
- 01sala snoezelen;
- 01 banheiro feminino;
- 01 banheiro masculino;
- 01 sala de terapia ocupacional;
- 01sala de fonoaudiologia;
- 01sala de assistente social;
- 01sala de psicologia;
- 01 pátio de múltiplo uso para atividades neuropsicomotoras;
- 01 gaiola para pediasuit;

- 01 reÍeitório;
- 0l piscina de águê êquecida coberta e 02 banheiros/vestuário;
- 01sala de vídeo/Tv;
- 01 cozinha;
- 01 despensa - para secos e utensílios domésticos;
- 01 câmara fria;
- 01 recepçãolespera;
- 01 sala administÍativa / reunião;
- área externa com pêrque e parã atividades neuropsicomotoías ao ar livrej

vm. PLANO DE apLrCAçÂO DOS RECURSOS FTNANCETROS

1. RECURSOS HUMANOS somente para ORGANtzAÇÃO DA SOCTEDADE CIVTL- OSC

*tonte de Financiamento:
3 - com recurso dos Fundos lüuniclpais

Qtdad Função FormaÇão Carga

h orária
semênal

Víncul
o
Empre
gatício

Saiário Base Fonte
Financia
mento

01 Fisioterapeut
a

Graduação 30 horas CLT R$3.9] 4,92 3

01 Psicólogo Graduaçâo 30 horas CLT Rs3.413,43 3

01 Monltor Ensino

médio
44 horas CLT R51.8s1,74 J



2. MATERIAL PERMANENTE

Materlal EspeciÍicações técnicas Qtidade Vl unit Rs Vltotal Rs

Bêlança diCrtâl 1 1499,00 1499,O0

Móvel nresa auxiliar aço carbono, 3 prateleiras 3 289,9 469,1

Desflbrilador externo autornatlco 1 11490,44 17490,00

Diva tablado balxo 1 1424,41 1424,41

Macê tubular Com cabeceira regulável 1 572,58 572,54

Escada com 3 degraus pintura epoxi 2 222,OO 444,OO

Escada dlgital mecanoterapia 1 125,9 125,9

ambulatorlal 399,00 1197,40

Escada de.anto em madeira
1 2)90,44 229A,04

Êsteira ergométrica 9km/h 1 3145,14 3145,70

iúdÍtelinho pdra avallação t-4,27 2i4,63
Fislomocho redondo regulavelcom rodas 4 230,9 923,6

Tabua propioceptiva Para a onqamento L 129,9

Recupero ultrassom e lasêí 9845,00 9345,00

Sonopulse lll 1e 3 MHZ ultrassorn terapêutlco 1 1405,31 1405,31

E3MHZ 1 1530,00 1530,00
Adipometro/pllcomeiro 1 779,9 179,9

Neurovector interferenclal
eletroestimulador
neuromuscular 1 1325,2 r 1325,)1

Novo stimulus physro 4 canais 1 1161,00 1161,00
Lámpada rnfravermelha 1 169,90 169,90
lnfravermelho p€desta 1 283,56 283,56
Thermopu se.ompa.t 1 5233,?
Minl bikê compactê 1 319,9 319,9
Bicrcletã ergometrlca vertical 1 2499,94 2499,90
Biofeedback 1 6241,A 6241,A
Neurodyn Multicorrentês 1 2385,00 2385,00
Muleta canadease 6 99,90 599,40
Muleta auxiliar 6 139,41 836,46

1 2500,00 2500,00
Rolo e roior de punho estrutura metalica 2 530,00 1060,00
Soprador térmlco 1 510,00 510,00
Podoscoplo em acrl[.c led 1 2\,49.9 2199,9

Total
14614,14
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3. MATERIAL DE CONSUMO:
Ex: Mateíiais a serem utilizados nas oficinas
Utensílios

ofrcina
Qtde dê

Mâterlal
Especiflcações

técnicas Quant;dade
Semanal Mensa Totâl

Reabilrtação
60

Perfil IDADI nventário
Dinrensional de Avaliãção e

Desevoivlmenio lnianili kit completo
Reabilitação
física 60 Mu tr uso 1

Reabilitação
física 60 Curva 1

4.Serviço de terc€iros

Estão rnclusos êinda êm servlço de tercelros ticket de êlimcntêção (benefícios),
com va or mensai segundo convenção coletiva do Sindicato do profissionêl-
Pêra todos os servlços de terceiro será dado nota flscal de pessoa jurídica.

IX - CRONOGRAMA DÊ DÊSEMBOLSÔ

O ieclirso finafceiro será liberaclo por meio de pianilha de previsão eniiegüe
mensalmente e de acordo com o cronograma de desembolso

x - aNExos:
Cronograma de atividades mensal/Grade de âtlvidades seraanal
Cronogi'ama de deseniboiso;

- Plano de Aplicação;

ServiÇo EspeciÍlcaÇões técnicas Qtldade Vl unit Rs vltotêl R5

Benefíclos /Va e alimentacão
Conforme convenção coletivê

Benef ícios/ Vale transport€
Conforme dias trabaihados x

tarlfa dê ônibuE

Treinamento
Snoezelen para 04 profissionars

equlpe técnica 1 7.400,00 7.000,00
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XI - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Norne do ó[gão proponente: Associação Renascer
Norne do Dirigentei Aparecido Ferreira Pacheco

Cargoi Presidente
Corn isso, pêde-se o DEFERIMENTO das Atlvldades /Projetos

São J

"'"* o" *," ,*a,fi o" ,.,J!)

de Trab

stênclâ SocialSecreta
?s do §ho lírtüru.xi

31,941



CRONOGRAMA OE DESEMBOUiO DOS RECURSOS FINAI{CEINOS

NoMt Do PRoIEÍo: Átêrdimárta .m t@hihtoçõô ÍÉiro poo pesoot coh deÍúÉMio hnkiplo
visên.iâ da parcenâ: 03y'03/2022 ô3a/c6l2o23

do rêcu6ô: Fundo Mu.icipál dG DÍêitos dâ cáô e do Adolescente . tMDcA

sã,rcsédo Riô PÍeto,dh 15 de^gonod€2022.

s0 RH,lÂSC

eÍqfi Pache

/1--''



CRONOI:RAMA DE DESEMBOTSO DOS RECURSOS TINANCEIROS

ANO:2023
4'Apostillamento

NOME DO PROJETO: Atendimento em reobilitaçõo física poro pessoqs com deiiciêncíq múltiplo

Vi gên cia da Parceria I Ct3 / 03 /2022 a 30 I 06 / 2023

Origem Jo recursor Fundo Municipâl Co5 Direitos da Criança e do Adoiescente FMDCA

rsão losé do R o Preto, dr. 15 de Agosto d: 2022.

eÍsiala

Rs 3.s43,64

R$ s.062,3s

Rs 17.1)62,32



PTANO DE APUCAçÂO DOS RECURSOS FTNANCETROS

ANO: 2022

4'Aposti amênto

NOME l)O PROJETo: Atendimento etl't reobilitoçõo físico poro pessoos com deÍicíênc,io múltiplq
Vigência da Parceriar 03/0312022 a 30/06/2023

do recurso: Eundo Municipaldos Direitos da Cria ê dô Adôlês.ente FMDCA

5ão losé Co R o Preto, di. 15 de Asosto de 2022.

ffic;-f
1 Poctrh

RÊ

ellt
l6

RECURSOS

PRóPRtos

DoAçÃo oE

PEssoAsruRÍDr

Rs 98.924PessDale Enca Rs 98 924,64

1.033,88Reãrustê Salarial

I3a salár1o Rs 8.437,24

Rs 9.95s,38
tercelros/Benefícios

Rs 9.9ss,38

ServiÇo de terceiros

Equipan ento permanen :e

Material de consuÍno R5 1.692,23


