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PLANO DE TRABALHO
Atendimento em reêbilitãçãCI física para pessoas com deficiênciã múltipla
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r DADÕs cADAsrRAts DA oRGANtzÂçÃo pnopoNENTE

1. ORGANIz*çÃO PROPONENTÊ: Associaçâo Renascer

2. CNPJ: 7 L.7 44.ü77 /000L-66
3. E§DEREÇO: Av. Amélia Cury Gabriel,4TAL-iardim Soraia

CIDAüE: São Jose do Rio Preto U.F.:5P CEP: 15075-22C
TELEFONE: (17) 321-3.9s95
E-MAI L: p rojetos@ associacaoren ascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Ncme: Aparecido Ferreira Pacheco

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

Telefone pàra contato: (17) 3213.3595
CEL: {17} 98LL8.7374
Email : aparecidopacheco@gmail.com

s. TÉcNrco RESPONSÁVEr PELO SERV|ÇO:

Nome: Ana Paula Santana
CPF: 095.886.726-78
RG:66.711.541-9
Número do Registra Profissional: 15483 - TO

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: L7 98116.9025
Email: anapaulasantanato@outloçk.eorn

6" REGISTRO NO CMDCA: (x )Sim () Não

NE DE INSCRIçÃO NO CMDCÀ:06
vrcÊNCIA DCI REGTSTRO: 10/0312827 a LO|03/7A23
TIPO DE INSCRIÇÃO: Programa { X} Projetc { X)Serviço (X )

7. BREVE HISTóR|CO DA ORGANTZAçÃO PROPONENTE:

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

fins não econômlcos, localizada na cidade de 5ão José do Rio Preto / SP, que ateftde
atualmente a 320 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e

múltiplas, de segunda à sexta-feira, das th às 1-2h e das L3h00 às 17h0ü, de 55

bairros do município e 07 cidades da região.
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Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer iá beneficiou
gratuitamente centenas de pessoas com deficiências e seus familiareq todos em

situação de vulnerahilidade social, risco pessoal e social, provenientes de regíÕes de

toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer sâo realizadas por uma equipe
multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,
estirnulandü suas funções motorâ§, sensoriais, cagnitivas, psicológicas e sociais, por
meio da reahilitação clínica, pedagógica {ensino especial, fundamental de 1" à 3"

série e oficinas para alunos em contra-turno), desenv*lvimeílto social {serviço de
proteção social especial pa!'a pessoas com deficiência e suas famílias em cent!'o dia,

com atividades de vida prática, diária, música, artes, e teâtro para pesssas com grave

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalho {geração de emprego e renda}.

il - CARACTERTZAçÃO SOCTECONÔIfircO DA RE6IÃO:

1. LOCÂLIZAçÃO

Av. Amélia Cury Gabriel,4T*t-Jardim Soraia * São José do Rio Preto/SP

2. ÁREÂ DE ABaANGârucI*

Atendimento gratuito a 54 pessoas com deficiência intelectual associada a

deficiência física (o que cãracteriza múltipla deficiência), de 0 a 17 anos e 1.1 meses,
com atraso no desenvolvimento neuropsiccmotor, sendo:
- 12 pacientes de 0 a S5 ano§;
- 34 pacientes de O7 a 12 anos;
- 8 pacientes de 13 a 17 anos;

Dentre os 54 que serão atendidos, todos iá frequentam outrãs atividades na
instituição e são de 4ü Bairros de São José do Rio Preto, sendo:

Bairros

Parque Juriti L

Vila ldeal L

Res. Nato Vetarazzo 2

Pq da Cidadania 3

Vila Toninho 3

Pa Nova Esperança 1

Estancia Gramado L

Solo Sagrado 5

i

E INIEGRAçÂO
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Res Santa Ana L

Fraternidade L 1

l iherd:da l\/ x

Vila Zilda 1

Pq Floresta 1

Estancia Santa Clara 7

Jd Asturias 1

Caic 1

Santo Antonia 2

Redentora 7

Ârroyo 1

Jd Maria Lucia 1

Vila Curti 1

Vila Anchieta 1

Eldorado 2

Jd Etemp 1

Pq Estoril L

São Francisco 1

Cristo Rei 2

Vila Santa Cruz 1

Higienopolis 1

Rios Ditalia 1

Cambui 1

Jd. Viena 1

Pq Res Dignidade 1

Quinta das Paineiras 1

Vila Diniz L

Pq dos Passares 1

Res Gabriela i.

Pq das Aroreiras L

Boa Vista 1

Santos Dummont L

Tarnbém serão abertas 06 navas vagas para atendimento à demanda de
atendimento da rede pública de saúde ffiunicipâl neste proieto específico à pessoas

com deficiência múltipla {inteÍecEual e física}, com prioridade para quem não esteja em

nenhum outrÊ projeto ãtendidCI pela rede"
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Dentre os 40 Bairros citados pode-se constâtar a maioria predominante na

Zona Norte da cidade, região conforme Diagnóstico Socioassistencial de 2015/2016
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoale pessoal.

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

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

Farque da Cidadania.
- Bairros de novos loteamentos: Vila Toninho, Lealdade e Amizade.
- Bairrcs 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;
- Bairras com rÊsponsável pelo domicílio não alfabetizado: Solo §agrado,

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 Infantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguaré, João Pauio ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- Bairros de rnaior índice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadania; 15 a 24 anos

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

Cidadania.
- CRAS com mais famílias recebendo benefícios: 1") ltinerante;2) Cidadania; 3)

§anto Antonio; 4) Novo Mundo; 5) João 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, Sotro Sagrado e Vila Taninho.

Fonte : Di a gnósti co Sócio Assisten ci al 2015120 16

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

Em decorrência da pandemia, COVTD-19, e conforme protocolos sanítários
geral, de cumprimento obrigatório, instituído pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e pelo Ministério da Saúde, o atendimento ambulatorial em saúde é

realizado por agendamento e Índividualmente, seguindo todos os protocolos de
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segurança instituídos para entrada de pacientes, perrnanência e proibições

determinadas.

3. CARACTERTZAçÃO DA POpUrÂçÃO OA Á*rn DE ABRANgÊruCn

Todos os deficientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda, sem instrução ou com
a etapa I do ensino fundamental incompleta, em ocupaçãe informal, moradia precária
ou em loteamentos irregulares e programas de transferência de renda.

Assim cümo, também são atendidos deficiefttes que se encontram em risco
pessoal e social, como violência física, sexual, negligência, abuso, ahandono, risco de
aliciamento para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condição
intelestual e física provenie*te de sua deficiância, Füí precisarem de cuidados
permanentes devido ao Erave comprometimento.

4. CARACTERíSTCA DA pOpUrÁçÃO A SER ATENDTDA

Público-alvo: 60 crianças e adolescentes com deficiência (54 já atendidos + 06 novas
vagas)

Faixa etária: 0 a 17 anos
Sexo: masculino e feminino

ilr - DESCRçÃO DO PROJETO

1. TíTULO DO PROJETO: Àtendimento em reabilitação física para pessoas com
deficiência múltipta

2. OBJETO üA PARCERIA:

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

Promcção dos direitos de crianças e adalescentes:
3) Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que gârãntam os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superação das
desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão soc!al.

Proteção e defesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados, consideradas as condições de Fessoas cam deficiência e as diversidades de
gênero, orientação sexual, cuttural, étnico-racial, religiesa, geracional, territorial, de
nacionalidade e de opçãa política.

DE REABITITÀOAO E IHTEGRA§AO
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Protagonismo e participação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a estratégias e mecanismos que propiciern a participação organizada e a
expressão livre de crianças e adolescefites, em especiai sobre assuntos a eles
relacionados.

3. PRAUO DE EXECUçÃ0- Duraçãa de Execução do Projeto:
Exemplo: 16 meses
lnício: OLIOT/2022 Íérmino: 3AlA4l2ç23

4. REGIME DE ATENDIMENTO: { } lntegral (X } Parcial

5. DIAS E HORÁR|O DE ATENDIMTNTO: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h

6. TERRrÔR|O: Vila Toninho
7. CRAS DE REFERÊNCIA: ViIA TONiNhO

IV * JUSTIFICATIVA

Toda renda obtida pela Associação Renascer é destinada ao custeia dos
programas de atendirnento ds seu públicc alrro. Fto entanto, existem necessidades Ce

aquisições de equipamentos de natureza permanente e aumento de equipe
especializada de 01 fisioterapeuta, G1 psicóloga e G1 monitor, objetivando propiciar
novos e melhores recursos pâra o atendimento clínico, com umã nova modalidade de
reabilitação física aos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos financeiros criundos de várias fontes
{municipal, estadual, federal e próprio}, não são suficientes parã â manutenção da
entidade, que a cada dia apresenta novas necessidades, além do mais, nos convênios
existentes não há verba desünada a despesas de capital.

Atualmente, os avanços tecnclógicos representam um progresso que
transcende a facilidade cctidiana. Para as pessoãs com deficiência, â tecnelogia pode
representar uma possibilidade de reabilitação, independência, autonomia, qualidade
de vida e inclusão social. Nesse sentido, surgem novos recuísos no campo da
fi§iCIterapia e neurologia que possibititam potencializar ganhos motores e funcionais
em crianças e adolescefttes com sequelas de lesÕes físicas ou neurológicas, rnúltiplas
deficiências e síndrarnes rêrês.

Sendo assim, é de extrema importância para a lnstituição a transferência de
recursos financeiros através de projetos via Conselho Municipal dos Direitos da Criança
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e do Adolescente, visando aquisição de equiparnentos de natureza permanente,

treinamento e profissionais, para oportunizâr tratamentos mais diversificados e atuais

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

ofertados pela rede pública de saúde, oferecendo atendimento especializado ccm

recursos específicos que favorepm a ampliação de habilidades funcionais de acordo

com âs [imitações de cada paciente.

Atualmente dentro da reabilitação para deficiência intelectualjá são ofertados
metodologias especificas como i*tegração sensorial, comunicação alternativa,
estímulo cognitivo, treino de atividades de vida diária e prática, pediasuit e snoezelen
(os dois últimos ofertados a partir de iunho/21) com diversos recursos e equipamentos
para este firn.

No entanto dentro de nosso público além da deficiência intelectual, ternos 54
pacientes com deficiência física associada {múltipla deficiência} e síndromes rârãs,

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

a oferta da terapia convencional, bandagem terapêutica, hidraterapia, o que ampliaria
os resultados conquistadcs e evolução dos pacientes, pois não haveria a necessidade

de procura desta reabilitação erfi outros locais, o que den'landa atualmente rnenores
resultados por conta pela fila de espera, desiacamento e falta de camunicaçãc entre as

equipes.
No entanto para inieiar este atendimento são necessários equipamentos

específicos na área da fisioterapia e demais, gue hoje a instituição não possui, assim

comCI pi"ofissionais especializados nesta área técnica, o que seíia o objeto deste
projeto. Os equipamentos cÍtados aiém de atender ao já citado, também colocaria
nossa estrutura apta para habilitação futura comc 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 a 6O pessoas com deficiência intelectual e dificuldades físicas

associadas {múltlpla}, de 0 a 17 anes, em uma nava modaiidade de reabilitação na

instituição (a física).

2. OBJETIVCI GERAL
- Ofertar a reabilitação física, além da intelectua[, pãra 60 crianças e adolescentes,

de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, de 5ão

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

contratação de recursos humanos, de forma a qualificar e ampliar o serviço com uma

nova modalidade de reabilitação, trazendo um trabalho diferenciado e inovador, pela

integração de terapias, equipe multiprcfissiona!, objetivando o alcance de melhores



resultados no desenvolvimento neuropsicomotor para pacientes com múltiplas
deficiências.

3l OBJETTVO§ E§PECíF|CO5

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

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

integrado de uma equipe multiprofissional, de forma a proporcionâr um programa

terâpêutico singular a cada paciente, com atendimento individualizado e especializadc.

- Promover a prevenção, orientação, apoio, assessorãmento e defesa dos direitos da

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

familiares.

- Ofertar junto à rede municipal de saúde, 06 vagas de atendimento, conforme
demanda apresentada na scasião do início do atendimento, com prioridade para
pessoas sem atendimento em outro serviço, de forma a fortalecer a rede municipal de
saúde e criar urn fluxo e contra-fluxo de atendimento.

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

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

- Desenvolver um estudo de caso que relate a abordagem, metodologias,
acompanhamentc, tratâmento e evoluções de um pâcientê, de forma a compartilhar
com a área de saúde 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 profissionais da área técnica em
saúde, ampliando a oferta de atendimento nesta metodologia a mais pacientes corur

deficiência intelectual e física.

4 * FCRMA DE EXECUçÃO DAS ATTVTDÀDE§ OU DOS PROIETOS E DE CUMPRTMSNTO

DÂS METAS A ELES ATREIÁDAS

Ação Especificação Carga

horária
sernanal

Carga

horária
rnensal

Carga

horária
total

U de Compra dos íião se Não se Nãc se
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equipamentos e

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

aplica aplica aplica

Recebimento e

instalação
Prazo de entrega
conforme programãção
farnecedor

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

Seleção e contratação
de recui'sos humanos

Seleção de profisslonais

com perfil(primeiro,
dentro da instituição, e

caso não haia, foral

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

ap!ica

Triagem de atendidos
pela equipe técnica

{pacientes
encaminhados pela
rede municipali

Para 0 encaminhamento
de ncvos atendimentos da
rede pública municipal de
saúde:
Primeiro é realizada uma
triâgem pelo assistente
social.
Em uma segunda
entrevista a psicóloga
realiza a anamnese com o
responsável, são aplicados
os testes cognitivos com o
paciente pâra o
diagnóstico se há a

deficiência intelectual
assoclada à física or.: não {
coeficlente de inteligência
- al).
Sendo ccnfirmada,
prossegue para avaliação,
caso não é encaminhado
para serviços adequados
ná rede.
Para os pacientes já
atendidos pela instituição
será discutido pela equipe
técnica de saúde quais são
os casos propícios pãra
atendimentç na nüva
modalidade.

t hora 4 horas 44 horas

Avaliação individual
de cada paciente

Para pacientes
encaminhados pela rede

2 hsras I horas 88 horas
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municipal, os profi ssionais
de fonoaudiolcgia, terapia
ocupacional, fisioterapia,
neuropediatra, realizam
cada ilm umâ avâliação
individual em srlas
respectivas áreas,
detectando-se qual o
quadro de cada paciente

segundo sua idade e fase
de desenvolvimento
neuropsicomotor.
Por ultimo a equipe
realiza uma reunião em
canjunto para avaliação
do caso, fechamento do
diagnóstico.
Para pacientes que já
frequentam a instituição a

avaliação individual com a
equipe rnultiprofissional
já aconteceu, haverá
apenas a avaliação da
equipe
especializada

têcnica,
em

reabilitação física, para â
avaliação específica na
ncva modalidade.

lndicação de
programa terapêutica
singular para cada
paciente

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

serem desenvolvidas e
horários de atendimentos.

Carga

horária
dentro

da
avaliação

Carga

harária
dentre da

avaliação

Carga

harária
dentro da

avaliação

Àtendimento/acompa
nhan':ento e

tratamento de
paciente com
deficiência múltipla
em reabilitação física

27 horas 108 horas 1.r.88

horas

Avaliação da evolução
de capa paciente

Cada paciente tem
evoluÇão registradã

sua

em
90 horas
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atendido prontuário, com a

evoluÇãc semestral.
Atendimento
psicológico e de
assistência social ã0s
familiares.

Reunião, grupo de apoio,
visita domiciliar e

orientações às famílias,
conforme demanda.

3 horas 12 horas L32
horas

Treinamento de
profissionais

Metodologia Snoezelen
para S6 profissionais da
equipe técnica

44 horas

Orientações aos

familiares,
participando o
responsável pela

evolução do
deficiente, de forma
também a buscar a
continuidade em casa

de aígumas
atividades.

Orientação rnensal,

conforme demanda do
paciente por profissional.

I horas 88 horas

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

evoluções de Lrm

paciente.

Compartilhar com a área
de saúde e profissionais
da rede o trabalho
desenvolvimento, por
meio de uma live ou vídeo
aula a ser compartilhada.

22 horas

vr - rNDrcADoREs / PARÂMETROS

Objetivo
específico

Resultados
esperados

Indicadoreslparâm
etros

Dados Meios de
verificação

- Ofertar
nova
modalidade de
reabilitação, a

física, na

instituição,

Conquista da
melhora do
desenvolvime
nto
neuropsicom
otor,

Evolu$o clínica de
cada paciente.

Levantãmento
do
desenvolvimen
to neurológico,
psicológico e

motor do

Avaliação
individual de
equipe
técnica, com
apontamento
do

tüâex

Tr,
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integrada à
reabiÍitação de
deficientes
intelectuais,
para 60
pacientes.

aumento da

densidade
mineral
óssea,
melhora da
força
muscular,
prapriocepçã
o, melhora do
equilÍbrio e

da
coordenação
motora,
melhora da

consciência
corporal,
modulação do
tônus
postural,
visando, âCI

final,
proporcionar
qualidade de
vida e bem-
estêr
atendidss.

paciente,

segundo
avaliação de
equipe técnica
específica.

desenvolvime
nto
neuropsicom
otor,
semestralmen
te.
Usta de
frequência
mensal por
paciente.

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

criança e

arJolescente
por meio do
atendimento
psicológicc e

de assistência

social aos

familiares.

Promover a

prevenção,
orientação,
apoio,
assessoramen

to e defesa
dos direitos
da criança e

adolescente.

Orientaçôes
agendadas.
Encaminhamentos
realizados.

Númerc de
atendimento
aos familiares.
Número de
encaminhame
ntCIs.

Relatórios.

- Cfertar iunto Fortalecer a Vagas ofertadas x l.lúrxero de Lista de vâgas
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à rede
municipal de
saúde, 06
vagas de
atendimento,
conforme
demanda
apresentada
na ocasião do
início do
atendimento.

rede de saúde
municipale
criar um fluxo
e contra fluxo
de
atendimento.

preenchidas.

Divulgação junto à

rede municipalde
saúde do metodo
e vagas
disponíveis, pcr
meio de nCIssos

redes saciait e-
mail e outros.

vagas ofentada
x preenchidas
no início e final
do projeto.

preenchidas,

no início,
após 6 meses

e após 12

meses.
Frint ou foto
da
divulgação.

- Propiciar
orientaçÕes
aos familiares,
mensalmente,
participando o
responsável
pela evolução
do deficiente,
de

também
buscar

forma

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

Participação
da família na
evolução,
conquista de
maior
autonon'lia,
independênci
a do paciente,

melhora do
relacionarnen
to familiar.

Núnrero de
pacientes

orientados.

Número de
pacientes

orientados.

Ficha/prontuá
rio do
paciente.

- Desenvolver
urn estudo de
caso que
relate a

abordagem,
metodologias,
acompanhame
nto,
tratamento e

evoluções de

Multiplicar o
conheciment

o aos

profissionais

da área de

saúde,

trazendo uma

inovação com

umâ

Participaçãs dos
profissionais.

Quantidade
profisslonais
participantes.

Link da aula.

Número de

visualizações.



l

um pâciente,

de forma a

compartilhar
com a área de
saúde
profissionais
da rede o
trabalho
desenvolvime
nto, por meio
de uma live ou
vídeo aula a

5er

compartilhada

abordagem

integrada,
que po§sam

§er em parte

reaplicadas

em seu

ambiente de

trabalho.

- Ofertar
treinamento
na

metodologia
Snoezelen a CI6

profissionais

da área
técnica em
saúde.

Ampliar a

oferta de
atendimento
nesta
metodologia
a mais
pacientes

com
deficiência
intelectual e
física.

Participação dos
prcfissionais.

Quantidade
profissionais
participantes.

Certificado do
curso.

tillp"rr 7 _1 .744.*0íiüü0Í*$fi
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Obs; lnserir a quontidade de linhas que se fizerem necessórias.

VII . RECURSOS Fí§rcOs

Atualmente com espaço físico de L98m2, em bom estado de conservação, divididos da
seguinte forma:
- 01sala de enfermagemlmedicina;
- 01sala snoezelen;
- 01 banheiro feminino;
- 01 banheiro masculino;
- 01 sala de terapia ocupacional;
- 0L sala de fonoaudiologia;
- 01 sala de assistente social;
- 01sala de psicologia;

3â
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- 01 pátio de múttiplo uso para atividades neuropsicomotoras;
- ü1 gaiola parâ pediasuit;
- 01 refeitório;
- 01 piscina de água aquecida coberta e 02 banheiroslvestuário;
- 01, sala de vídeolTV;
- 01 cozinha;
- 01 despensa * para secos e utensÍlios domésticos;
- 01câmarafria;
- 01 recepção/espera;
- 01sala administrativa / reunião;
- área externa com pârque e para atividades neuropsicoínotoras ao ar livre;

vm. PtáNo DE APLTCAçÃO OOS RECURSOS FTNANCETROS

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

Total: Obs: Inserír o quantídade de Íínhqs que se fizerem necessórias.
*Fonte de Financiamento:
3 - com recurso dos Fundos Municipais

2, MATERIAL PERMAÍ{ENTE

Qtdad
e

Função Formação Carga

horária
semanal

Víncul
o
Empre

satício

5alário Base Fonie
Financia
mento

01 Fisioterapeut
a

Graduação 30 horas CLT R$3.974,92 3

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

01 Monitor Ensino
médio

44 horas CLT R51.683,40 3

*Base salariat de 2021.

Material EspecificaçÕes técn icas Qtidade VI unit R$ Vltotal R$

Balança digital ÂntroporaÉtrica l. 3.499 149 I
Movel mesa auxiliar aco carb no, 3 prateleiras .{ 289,9 869,7
Desfibrilador externc ãuto,Tiatieo 1 r /4YU L I+JV
Diva tablado baixo 1

À L424,4t 1.424,4\
Maca fixa de ferro l" 572,58 572,58
Escada com 3 degraus pintura epoxi L 774,39 448,7&

Escada digital mecanoterapia 1 725,9 125,9
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Foco refletor ambulatorial 3 439 1317

Escada de canto em madeira
com rampa 1 2349,4L 2349,41

Caneta laser para laserpulse 1 1244,22 L244,22

Martelinho para ava[iação 3 74,7L 210,63

Mocho redondo regulavel com rodas 4 230,9 923,6

Rampa de alcngamento L 110 0 110 0

Recupero ultrassorn e laser 1" 9845 9845

Sonopulse lll 1e 3 MHZ ultrassom terapeutico 1 1405,31 1405,31

Novo sonic compact ultrassom 1

e3MHZ t 153ü 1530

Adipometro/plicometro clinico 1 179,9 L79,9

Neurçvector interferencial
eletroestirnulador
neuromuscular L L325,21 1325,21

Novo stimulus physio 4 canais 1 119CI 1190
Lampada infravermelha 1 1"69,9 169,9

lnfravermelhc pedestal 1 283,56 283,56

Thermopulse eompact 1 5233,2 5233,2

Mini bike cÕínsâcta L 319,9 379,9

Bicicleta ergometrica vertical L 4794 4794
Biofeedback L 5?47,* 6247,8
Multicorrente e galvanica 4 canais 1 2385 2385
Muleta canadense articulada 6 oôo 599,4
Mulete auxili*r erv: alumini* 6 139,43. RqÂ 4Ê

Panela eletriea confeccao orteses 1, 2000 2000
Rolo e rotor de punho estrutura metalica 2 53ü 1060

Soprador térmico 1 450 45G

Podoscopio em acrilico led 1 2199,9 2L99,9

Totai 7*655,67

3. MATERIAL §Ê CONSUMO:
Ex: Materiais a serem utilizados nas oficinas

Utensíííos

Oficina
Qtde de
alunos Material

Especificaçôes
técnicas Quantidade

Semanal fulensal Total
ReabiIitaçâo
física 60 perftlsensorial2 kit completo t
Reabilitação
física 6ü Tes*ura Mulír uso i.

Reabilitação
física c.^ Tesoura Curva l"
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3. Serviço de terceiros

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

IX. CROÍ{OGRAMA DE DE§EMBOLSO

O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e de acordo com s cronograrna de desembolso

X - ANEXOS:

- Cronograma de atividades mensallGrade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de Àplicação;

XI _ASSINATURA DO RE§PONSÁVEL

Norne do órgão proponente: Associação Renascer
Nome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco
Cargo: Presidente 

^.1
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e PlaÀo de Traba

são José ao nio pteá os Je r de 2ü22.

Aparecido Ferreira
Presi

ncia Social

CONCE§ENTE

São José do Rio Yr"ro,ff a,)J

'i.{,Tlt},lyffii,

ServiÇo Especifi cacões técn icas Qtidade Vl unit R$ Vltotal RS

Treinamento
Snoezelen para 06 profissionais
equipe técnica L 7.S00,00 7.000,00

do CMDCA M. de

ittss lLsai
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Grade de atividades

o.:
G
ooo
o
.oc
.o
os

"õ
.o
6

o
lo
C
o
.çâ

de equiparnentos e materiais de consumo

§eleção e contratâça[o de recursos hum*nos Seleçâo primeiro dentro da

equipe da instituiçâo, e

caso nâo haja perfil, fora

Triagem de atendldos pela equipu técnica (pacientes

encaminhados pela rede munlcipal)

Avaliaçâo individual de cada paciente Para novos pacientes - no
inicio do atendimento -
conforme demanda

lndicação de programa terapêutica $h6ulâr No início do atendimento
* conforme demanda

Atendimento/acompanhamento € tratamento de

Atendimento psicológico e de assistência social aog

familiares"
Mensal, conforme
demanda

Desenvolver um estudo de caso l\o final do projeto

Fenata''ãiestdente
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Grade de atividades- 202282023

PERIOOICIDADE

o.:
o
ü
ô
Õ
.9c
.o

oÉ
o3
o

o
a@

c
rü

õ

Aquisição de equipamentos e materiaÍs de
consumo

No inÍcio do projeto

Seleção e contratação de recursos
humanos

Treinamento Snoezelen

Triagem de atendidos pela equipe técnica
(pacíentes encaminhados pela rede

No inicio do projeto ou
conforme demanda

Avaliação individual do cada paciente

lndicaçãa de programa terapêutica

Atendimento/acompa nhamê ntÕ e

Avaliaçâo da evoluç5o de capa paciente

atendido
Atendimento psicológico e de assistêncía

social aos familiares.

Desenvolven um estudo de caso /rnuaí -- ao final dcr

th às 12h e das 13h às

t7h



CRONOGRAMA DE DESEMBOI.SO DOS ftECUR§O§ FINANCEIROS

ANOr 2022

NOME DO PROJEIOi Atendln et to ern reabilitoção fisico para pessocts com deÍiciência mitltipld
Vigência da Parceria: o7/o3/2o22 a 3o/a6l2o?3

do recurso: Fundo Municípal dos e do Adolescente - FMDCA

5ão losé do Rio Preto, dla 08 dê Fevereiío de 2022

Fenats
ente



pLANo DE ApucAçÃo oos RccuRsos FtNANcEtRos

ANO:2022

NOME DO PROJETO: Atendimento em reabilitoção física para pessoos cem deficiência múttipla
Vigência da Parceria: O1,lü3/2CI22 a 3A,106/2A23

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

Sâo José do Rio Preto, dia 048 de Fevereiro de 2022.

RECURSO CMDCA

Pessoal e Enc Rs 94.623,20

R$ 6.6:13,70

RS 8.667,

R$ 70.655,67

R$ L.692,23

R$ L97.699,O4

Çüi:,,tr,'5gi.tli,,I#
$$Y.i 'ilii
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS IINANCEIROS

ANO:2023

NOME DO PROJETO: AtendirnentCI em reobilitoçõo física para pessoos com deficiência múltipla
Vigência da Parceria : Atl$/2A22 a NlA6/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal dos Direitos da e do Aclolescente - FMDCA

Sãoiosé do Rio Preto, dia 08 de Fevereiro de 2022.

Çü[,i{$[tlffiÜ
S;dmÍ-l ãiestdente

Rs 5.062,35

Rs t7.962,92

R$ 32.237,74.



plÁNo DE ApLtcAçÃo Dos REcuRsos FINANCETROS

ANO:2023

NOME DO PROJETA: Atendimento em reabilitaçdo física pora pessoüs com deficiência múltipla
Vi gê n ci a d a Pa rceri a : A1"/ A3 / 2022 a 30 I 06 I ?-073

igem do recursÕ: Fundo Municipal dos Direitcls da Cria e do Adolescente - FMDCA

SâoJosé do Rio Preto, dia 08 de Fevereirode2O22.

R§ 6}.748,2CI

L3s salário

R$ 5.062,35 R$ 5.062,35


