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ADITAMENTO AO CONVEN10 NO 148/2018

Aditamento ao Conv6nio de Cooperagao que entre

si celebram o Municipio de Mirassol -- Estado de

Sio Paulo e a ARCD - ASSOCIAgAO DE

REABILITAgA0 DA CRIANgA DEFICIENTE - SAO

JOSE DO RIO PRETO.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa

juridica de direito pOblico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo page municipal encontra-se situado

na Praia Dr. Anisio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA. brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP. CPF. 264.549.668-79. residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566,

Primeiro Andar. bairro Sio Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP; doravante denominado

MUNICIPIO; e do outro lada a ARCD - ASSOCIA(IAO DE REABILITA(IAO DA CRIAN(IA

DEFICIENTE -- SAO JOSE DO RIO PRETO , com cede na Avenida da Luz, no 2525, Bairro Jardim

Tarraf 11, CEP 15.092-150, S3o Jose do Rio Preto/SP; CNPJ no l0.381.764/0001-28, representada por

sua presidente, Sra. ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI, brasileira, casada, psicopedagoga,

portadora da c6dula de identidade RG 16.934.798-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no
070.686.838-27, residente e domiciliada na Rua Dr. Roberto Luiz Kaiser. no 323, Qd 17, Lote ll,

Residencial Quinta do Golfe, CEP 15.093-316. S3o Jose do Rio Prego/SP, doravante denominada

ENTIDADE. resolvem celebrar o Aditamento ao conv6nio de cooperagao, formalizado na data de 27

de dezembro de 2018. nos termos das c16usulas seguintes:

JUSTIFICATIVA - Este aditamento destina-se a prorrogar o puzo de vig6ncia do

conv6nio de Cooperagao, que tem por objeto a prestagao de servigos, em sistema de m6tua de

cooperagao pda AACD/ARCD Unidade de S3o Jose do Rio Preto, referente ao atendimento

multidisciplinar e multiprofissional em Habilitagao e Reabilitagao is pessoas com defici6ncias fisicas,

visando sua total integrag3o no meio familiar social, atrav6s do desenvolvimento de suas habilidades,

sem disting3o de raga. sexo, condig3o social, credo, politica ou religioso, bem como a manutengao e

funcionamento das atividades prestadas na mesma, com a concess3o de direito real de uso sobre o

im6vel de propriedade do Municfpio de S3o Jose do Rio Preto, conforme autorizagao contida na Lei no

l0.034/08, conforme solicitagao disposta no Oficio Ro 451/2019, de 07 de outubro de 2019, expedido

pelo Departamento de Saade, nos termos do Protocolo no 2019/09/012824, bem como do Plano de.

Trabalho apresentado pda entidade e autorizagao do Sr. Chefs.do-.2odqExecutivo da Concedente. \j
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CLAUSULA PRIMEIRA - O puzo de vig6ncia do Conv6nio fica prorrogado pele

periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de 01 de janeiro de 2020, com fim de sua vig6ncia em

31 de dezembro de 2021.

CLAUSULASEGUNDA - As despesas do MUNICIPIO, decorrentes deste

aditamento, servo suportadas pda seguinte dotagao orgament6ria :

. 021000103020031.2164.33903999 - F; 1206 - FR. 1 - CA: 302.0000 - Atengao de Media e Alta

Complexidade

CLAUSULA TERCEIRA -- As alterag6es contratuais foram celebradas conforme

previsao disposta no Lei 2.129/97 e no $1o, do Artigo 116, da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -- Todas as demais c16usulas e condig6es do contrato ora

aditado, permanecem inalteradas.

Justas e contratadas, as panes assinam o presente instrumento de contrato em 06

(seis) viag de igual teor e para o mesmo efeito, perante dual testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP. 04 de dezembro de 2019

Municipio
Municipio d# Mjf8ssol
Dr. Andre Ricdtdo Vieira

/
Reabilitagao da Crianga

DcfiCiente - S3o Jose do Rio Preto
Adriane Albuquerque Cirelli

B
U

nd5 E. de oliveira Souza
RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672

RG 17.514.014 SSP/SP
Matricula IO1.182-0

Diretor Depto de Sa6de
Antonio Carlos Bittar
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APRESENTAgAO

Em 1950 nascia a AACD -- Associagao de Assist8ncia a Crianga Deficiente, trabalho de
um visionirio, Dr. Renato da Costa Bomfim, que inspirado na evolu(lao tecno16gica dos

centros de reabilitagao no exterior, criou estrutura semelhante no Brasil.
Para preservar o compromisso de qualidade e exce16ncia manifestado em cada
atendimento na AACD, foram criados diversos canais de capta(lao de recursos, entre

des o Teleton, que objetivam garantir a Instituigao autonomia e proposta de
sustentabilidade.

Entretanto, aAACD n3o este voltada em assegurar a plena integragao social aos
pacientes, fazem parte da atual gestao da Instituigao.

Com as doagdes que foram, arrecadados no Teleton de 2007, foi possivel inaugurar em
2008 uma unidade nesta cidade de S3o Jose do Rio Preto, com ipso os pacientes de Rio

Preto e Regiao deixariam de viajar cerca de 450 km/ida, em busca de tratamentos.(

CAUSA

Vida 6 movimento

CRENgA
Acreditamos em uma sociedade que convive com as diferengas porque reconhece em
coda indivfduo a sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundi mats humana.

PROP6SiTO

Trabalhar em frentes necess6rias para que as pessoas com deflci6ncias possum atingir
seu m6ximo potencial, evoluindo Glam de subs limitag6es e contribuindo para uma
sociedade que acolhe melhor a diversidade.

PRINCIPIOS

Etica, excel&ncia, superagao, autonomic, dedicagao e alegria

(

l Objetivos;

1. Se constituir em atividade complementar aos servigos do Sistema lJnico de
SaOde, na forma prevista no art. 199, $ 1e da Constituigao Federal, realizando
papel auxiliar no alcance de seus objetivos e princfpios, com vistas a
universalizagao do atendimento de alta qualidade;

2. Garantir o major ntlmero possivel de atendimentos gratuitos is pessoas
carentes, dentro das suas possibilidades or<lamentgrias;

3. Garantir igualdade da assist6ncia a saOde, sem preconceitos ou privi16gios de
qualquer esp6cie;

4. Buscar a auto-sufici6ncia econ6mico-financeira com relag3o aos recursos
orgament6rios do Municipio, mediante a celebragio de parcerias com
instituig6es privadas dos vgrios segmentos da sociedade civil organizada, assam
como outras prefeituras e com organismos do Estado deS3o Paulo.

Rov. 01 - 06/11/13 - 130010481



pessoas com defici6ncia fisica, de

criangas, jovens e idosos, favorecendo a integragao social.

1.2 Crit6rios para acesso
Toda pessoa com defici6ncia fisica que procure, ou 6 encaminhada para a AACD/ARCD,
passa por uma Avaliagao M6dica e, se apresentar alguma das patologias tratadas na
Instituigao, 6 enquadrada para tratamento nas clfnicas especializadas.

1.3 Periodo de Funcionamento
De 07h as 12h e das 13h is 17h de Segunda a Sexta-feira.

1.4 Diferencial Qualitative
Ap6s a triagem, o paciente 6 avaliado por uma Equipe especializada em sua
defici6ncia. A equipe multidisciplinar atua em conjunto em cada Clfnica, com o objetivo
de atender o paciente do modo mats adequado e no melhor espago de tempo possivel.

1.1 0bjetivo das Atividades
Promover a prevenGao, habilitag3o e reabilitag3o de

2- Estrutura de Atendimento

2.i-CLfNiCAS ESPECiALiZADAS.

2.1.1 CLiNICA DE PARALISIA CEREBRAL

Qualificagao e objetivos dos atendimentos:
O tratamento ministrado objetiva cstimular o desenvolvimento neuropsicomotor e
fazer com que a crianga possa usufruir melhor suas habilidades. A crianga 6
acompanhada por uma equipe multidisciplinar e o tratamento 6 oferecido de acordo
com as necessidades de cada um.

2.1.2 CLiNICA DE LESAO MEDULAR

Qualificag5o e objetivos dos atendimentos: O trabalho desta equipe utiliza recursos
terap6uticos existentes para atingir as metas precisas e realistas para cada paciente,
num tempo definido. Delta forma procura-se atingir a independ6ncia e estimula-se
sua reintegragao social e profissional.

2.1.3 CLiNiCA DE LESAO ENCEFALICA AOQUiKiDA
Qualificagao e objetivos dos atendimentos: A equipe multidisciplinar faz o diagn6stico
das m61tiplas incapacidades possiveis, traga o progn6stico e realiza o tratamento de
reabilitagao fisica, cognitiva e emocional.

2.1.4 CLiNICA DE MIELOMENINGOCELE

Qualificagao e objetivos dos atendimentos: A Clinica de Mielomeningocele ou Spina
Bifida atende pacientes portadores de Malformag6es Raquimedulares. Enfatizamos a
prevengao de complicag6es neuro16gicas, uro16gicas e ortop6dicas.

2.1.5 CLiNiCA DE MALFORMAgAO CONGENITA

Qualificag5o e objetivos dos atendimentos: Atende pacientes portadores das
seguintes patologias: Artrogripose MOltipla Cong6nita, Osteog6neses Imperfecta,
Defici6ncia Cong6nita do Femur, Amelias, Hemimelias Tibial/ Fibular/ Radial/ Ulnar e
outras sindromes gen6ticas com acometimento m6sculo esque16tico.

ASSOCIACAO DE ASSIST£NCIA A CRIANGA DEFICIENTE

lose do Rio Preto e Mogidas Cruzes), MG
lguagu), RS(Porto Alegreje SC(Joinville)

Sio Jose do Rio Preto - SP I Av. da Luz, 2525 - Jardim Tarraf ll - Sio Jose do Rio Proto - SP - CEP: 15092-150 - aacd.org.for - PABX: (17) 3201-1511

n.-. OI - oenln3 - i300..... CNPJ l0.381.764/0001-28



2.a.6 CLiNlcA DE AMPUTADos

Qualificagio e objetivos dos atendimentos: Atende pacientes amputados devido a
virias causas, como alterag6es vasculares, traumatismos, infecg6es, queimaduras e
tumores. O trabalho de reabilitagao multidisciplinar visa a adaptagao a pr6tese,
buscando independ6ncia nas atividades da vida digria e readaptagao social e
profissional.

2.1.7 CLiNiCA DE DOENgAS NEUROMUSCULARES

Qualificagio e objetivos dos atendimentos: Esta Clinica atende doenS:as que tem
origem no m6sculo (miopatias) ou no nervo perif6rico (neuropatias); estas doengas

podem ser adquiridas ou hereditirias. Atende as seguintes patologias: Distrofias
Musculares, Miopatias Cong6nitas, Miopatias, Amiotrofias Espinhais, Neuropatias
Hereditdrias, Esclerose Lateral Amiotr6fica, Ataxias, etc.

2.1.8 CLiNiCA DE POLIOMIELiTE

Qualificag5o e objetivos dos atendimentos: A Clfnica de Poliomielite atende pacientes
com seqOelas de Paralisia Infantil.

(..

Documentag5o Legal
a) Habite-se;

b) Alvaro de Funcionamento;

c) Decreto ng 14.299 de 07 de outubro de 2008, qualificag3o de Poder Publico

(municipio);

d) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Sa6de (CNAES);

e) CEBAS SAUDE

f) CNPJ.

Composig5o da Diretoria

Presidente Voluntario (a)
Adriane Albuquerque Cirelli

Conselheiro Voluntario -l9 tesoureiro
Gisela Soccio Monteiro Ferreira

(

Conselheiro Voluntario -- 2g tes6ureiro
Nadir Cristina Martins Luz

Conselho Administrativo
Leandro Gomes de Memo

Lucia Soared Fernandes Nagao
Leonice Rodriguez da Silva Montecino

Gerente Administrativo
Eder Jacob de Souza

ASSOCIAGAO DE ASSIST£NCIA A CRIANQA DEFICIENTE
=3a, Osasdol Lar Escola Sgo Fran

PB (Campina Grande), PE (Recut

orca
I e),il;(Uberlandia e Polos de Caldas
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Dados Cadastrais da Entidade -- Proponente

Entidade

Associagao de Reabilitagao da Crianga Deficiente - ARCD

CNPJ

l0.381.764/0001-28

Enderego
Avenida da Luz , n9 2525 -- Jardim Tarrafll

CEP 15092-150 - S3o Jose do Rio Preto/ SP
Telefone

(17) - 3201.1510
Fax

(17) - 3201.1510
Email

Dados Bancirios

CEF Agenda 0631Conta Corrente OP.003 C/C 2299-9
Dados Cadastrais do Dirigente da Entidade

Nome

Adriane Albuquerque Cirelli

Cargo
Presidente Volunt6ria
Data de Posse

12 de julho de 2017
CPF

CPF/MF 070.686.838-27
RG

RG 16.934.798-9 SSP/SP

E-mail
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1.}"

l

AACD.

Dados Cadastrais do Concedente

6rgao
Prefeitura Municipalde Mirassol/SP

CNPJ

46.612.032/0001-49

Enderego da Sede do 6rg5o

Praia Dr. Anisio Jose Moreira, nP22-90 - Centro - Mirassol/SP

(.
Telefone / FAX

(17) 3243-8120

Nome do responsivel pele 6rgao
Andre Rica rdo Vieira

Cargo

Prefeito Municipal

Identificagao do Objeto

3.Titulo do Projeto

Atendimento Ambulatorialde Alta e Media Complexidade em Habilitagao e

Reabilitagao de Pessoas com Defici6ncia Ffsica.

(

3.1 0bjeto
O presente conv6nio tem por objeto a prestagao de servigos, pda ARCD Unidade de
s3o Jose do Rio Preto, referente ao atendimento multidisciplinar e multiprofissional

em Habilitag3o e Reabilitag3o is pessoas com defici6ncias fisicas, visando sua total

integragao no meio familiar social, atrav6s do desenvolvimento de suas habilidades,

sem distingio de ra(la, sexy, condigao social, credo politico ou religioso, bem como a

manutengio e funcionamento das atividades prestadas na mesma, com a concessao

de direito real de uso sobre o im6vel de propriedade do Municipio, conforme

autorizagao contida na Lein9 l0.034/08.
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opulagao Alvo

Criangas e adultos com defici6ncia fisica e deus cuidadores em situagao de
vulnerabilidade social.

3.2.1 0BJ ETIVO FERAL

Oferecer atendimento especializado na reabilitag3o fisica das pessoas com defici6ncia

fisica e assist6ncia aos seus cuidadores sem distingao de raga, sexy, condig3o social,
credo politico ou religioso.

3.2.2 0BJ ETIVOS ESPECIFICOS

e Ofertar atendimentos especializados e cuidados di6rios is pessoas com defici6ncia

fisica para assegurar o direito a vida, a conviv6ncia familiar.

B Contribuir para a protegao social e cuidados individuals e familiares de criangas, jovens

e adultos com alto grau de depend6ncia. Ofertar atendimentos especializados voltados
ao desenvolvimento de habilidades e autonomia.(

3.3 Descrig5o da Realidade
Nenhuma familia esb preparada para receber um filho com defici6ncia ou at6 mesmo

ente pr6ximo que sofreu um acidente de trabalho, de transito e ate um AVC (acidente

vascular cerebral), as pessoas com d.efici6ncia atendidas peso servigo encontram-se em

situag6es de risco e vulnerabilidade social, que causam: estresse; baixa-autoestima;

depressao; agravamento da defici6ncia e consequentemente da depend6ncia;

desgastes de vinculos; falta de acesso a servigos b6sicos; maior exposigao ao
aliciamento e a drogadigao, abuso sexual e vio16ncia fisica, psico16gica e financeira;

aus6ncia de conviv6ncia familiar e comunitiria. A maioria destas pessoas pertence aos

bairros que possuem alto fndice de vio16ncia. A composigao familiar 6 geralmente de

dots adultos e duas criangas, entretanto existem algumas familias com o nOmero de

criangas acima da media, em alguns dos lares existem at6 7 criangas. Mais de 60% das

maes sio donas de casa, e em relagao aos pals ou. respons6veis, trabalham como
aut6nomo em servigos gerais. A manutengao das .habilidades adquiridas e
desenvolvimento de potencialidades e autonomia; socializagao.

O Servigo tem a finalidade de promover autonomia, a inclusio social e a melhoria da

qualidade de vida das pessoas atendidas. A AACD/ARCD se destaca peso servigos de
assist6ncia multiprofissional e multidisciplinar prestada nesta area.

Portanto hi necessidade de desenvolvimento de agnes que garanta a qualidade dos
atendimentos prestados na AACD/ARCD.

Considerando que a unidade com seus recursos pr6prios nio sio suficientes para

custeio e manutengao do Centro de Reabilitagao, a AACD/ARCD solicita o repasse de

recursos da Prefeitura de MIRASSOL atrav6s de Termo de Convenio, com finalidade de

custeio da folha de pagamento de deus profissionais da unidade

ASSOCIACAO DE ASSIST£NCIA A C

Escola Sio Francis
ran !.

KiANgA DEFICIENTE

co, Sio Jose do Rio Preto e Mogidas Cruzes), MG
RJ (Nova lguagu), RS IPorto Alegre) e SC (Joinville)
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AACD.

Constante incentivo ao trabalho em equipe : para que o funcionamento da

unidade esteja de acordo com o modelo instituido e seguido diariamente

pda AACD centra16 de fundamentalimportancia que cada membro da

equipe exerga o direito de expressar sua opiniao e compartilhar da decisio
final harmoniosamente.

5.2 Definig5o dos indicadores e dos meio de verificagao utilizados para aferig5o
cumprimento das metas e avaliag3o dos resultados

> Geragao de relat6rios interno que conste as seguintes informag6es;

a''' Quantidade de Atendimentos, atrav6s do BPA (Boletim de Produgao Ambulatorial);

a' Qualidade dos Atendimentos, atrav6s dos relat6rios e reunites;

a'' Evolugio do paciente, atrav6s da analise do prontu6rio;

a' Satisfagao do cliente, conforme pesquisa e entrevistas com os pacientes.(

5.3 Descrigao dos resultados que se pretende alcangar

Atender o numero de procedimentos estabelecidos nesta parceria, com a finalidade de
proporcionar a independ6ncia, autonomia, a reintegragao social e profissional dos
pacientes.

6. Agnes a serem executadas

Para o cumprimento do objet6 deste Termo de Convenio, a ARCD se obriga a oferecer

aos pacientes os recursos necess6rios ao seu atendimento, conforme discriminagao
abaixo:

I -- Assist6ncia m6dico-ambulatorial

1. Atendimento m6dico, por especialidade, com realizagao dos procedimentos

especificos disponiveis para cada. area;

2. Assist6ncia Social;

3. Assist6ncia de enfermagem e outras, quando indicadas;

(

11 Assist6ncia t6cnico-professional

1. Todos os recursos disponfveis, na instituig3o conveniada, de diagn6stico e
tratamento necess6rios ao atendimento dos usu6rios do Conv6nio;

2. Servigos de fisioterapia, fisioterapia aqugtica, terapia ocupacional,

fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, enfermagem, servigo social, de acordo
com a capacidade instalada, respeitando sua complexidade;



6.1 Metas a serem atingidas

Atendimento imediato aos 16 pacientes jg cadastrados e demais que vierem a
procurar tratamento na unidade, sempre em conformidade aos protocolos clinicos da
AACD/SP

6.1.1 Metas atendimentos
Servo efetuados 70 procedimentos/m6s, entre fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, psicologia, servigo social, pediatria, neuro-pediatria e enfermagem

6.1.2 Definig3o dos parametros utilizados para a aferig5o do cumprimento das metas

A avaliag3o do andamento do trabalho se dad atrav6s de relat6rios, reunites t6cnicas entre a

Coordenagao e a Equipe T6cnica da entidade;

B Analyse do BPA (Boletim de Produgao Ambulatorial) e consequentemente alcance das metal
estabelecidas.

6.2 Etapa/Fase

Inicio dos atendimentos imediatamente ap6s aprovagao do Projeto de Lei
encaminhado a Administragao Publica.

6.2.1 Puzo para execug3o do objeto

12 memes, prorrogdvel por igual perfodo

6.3 Puzo para execug3o das metas

Inicio: JANEIRO de 2020.
T6rmino: DEZEMBRO de 2020

ASSOCIAGAO DE ASSIST£NCIA A CRIANQA DEFICIENTE
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)a .Grande)i P:(Ube 'egos de , RJ (Nova lguagu), .RS (Porto Alegre) e SC (Joinville)

Sio Jose do Rio Prego
Rov. 01 - 06/11/13 - 130010481

SP I Av. da Luz, 2525 Jardim Tarraf 11- Sio Jose do Rio Prego

CNPJ I0.381.764/0001-28
SP - CEP; 15092-150 - aacd.org.for - PABX: (17) 3201-1511
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R

7. Valores

R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

8. Proponente (Entidade)
R$ 0,00

9. Concedente (Prefeitura)

Convenio R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reals)

10. Total

R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

1 1 . Cronograma de Desembolso

t

sio Jose do Rio Prego, 08 de Outubro de 2019

iKULI#('
'PRESiDENTE VDLUNTARIA

Meta I Janeiro/2020
Servigo Terceiros I R$ 5.000,00

.o... I R$ 5.000,00

Fevereira/2020
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
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Anexo I

Plano de Aplicagao dos Recursos Financeiros

e Recursos Humanos. (Sa16rios, Encargos, 13g salario, F6rias e Rescis6es)

Qtde
FunQao SituaQao Salirio Base/m6s

1:1:;J ' ;.;6i;! i= ::'
CLTAnalista financeiro 2.252.14
CLTRecepcio 2.641 .08

Auxiliar SAME CLT 2 R$ 3.600.00
Tec..:lhf. b Coi 3',oao.OQ WI '

CLT 2 R$ 3.200,00Aux. de Lim
Musicotera CLT R$ 3.374,06l

©p#qi:l: {lW i: l:glcLT:.E; ;i .0001:Q0:'$iiil
Assistente Social 2.820.18CLT R$

CLTPediatra 1 .207,83l R$
duraiP6diatra:It%#l.lll$:1111i::: Wil:R$:':! 1:15;,435i10; .

Neurologista Clinico CLT l 1 .207,83
©

Psico CLT 2 R$ 5.058,65a
'.'; :.CLr.li;;;t':is I I'll .; ilR$ f:lg d:55a

Porteiro CLT 2 R$ 2.540.00
i'it:l ' IT::iR$'. ';..; '.a:.742'

Fonoaudio CLT 2 5.142.93
tQ.eQ il:llii:

FGTS 6.313,31
Pls l:g£& MW

w.: :: 35

Os salirios citados logo acima, este de acordo com o mercado de trabalho

Conforme convengao coletiva(SETH).

4SSOCIAQAO DE ASSIST£NCIA A CRIANQA DEFICIENTE

lla Sio Francisco, Sa6 Jo96 do Rio Preto e llHog das Cruzes), MG
RS IPorto Alegre) e SC (Joinville), PE (Recife), RJ INova lguagu)

Sio Jose do Rio Prego - SP I Av. da Luz, 2525 - Jardim Tarraf ll - Sio Jose do Rio Prego - SP - CEP: 15092-150 - aacd.org.for - PABX: (17) 3201-1511
ne«. OI - osm/is . 130010401 CNPJ l0.381 .764/0001-28
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