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Stu Joú do Rio Preto. 1 2 de Novembro de 201 8.

Oíicio N" íí012018

ücêlentissimo Senhor

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Preíeito Municipal de Bàlsamo

ReÍerente: Encaminhamento de plano de tÍabalho e documentos para nova parceÍia de Janeiro a

Dezembro de 2019

A ASSoCIAÇÃo RENÂSCER, inscíila no CNPJ/lrlF, sob n071.744.007/0001-66 e D.u.P.

lrunicipal Lei no. 5455,94, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, na Av. Amélia

Cury Gabíiel, 470'1, Jardim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido Feneira

Pacheco, brôileiro, casado, aposentado, portadord da cédula de ldentidade no. 7.546.299'0 SSP/SP,

residenle e domiciliado nesta cidade de Sáo José do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,

Cond.oahma ll, vem expor o quanto se segue:

A Associação Renascer trata-se de uma entldade assistencial, sem Íns econômicos, que

desenvolve atividades de reabilitação e habililação clínica, educacional, social, capacitação e trcinamento

para o tÍabalho.

Atualmente atende 300 (Trezentas) cÍianças, adolescentes e adultos com deíciência intelectual

ou deÍciência intelectual associadâ à físíca, originada de lesão cerebral ou não, sindrome de down e

demais casos, de nossa cidade e regjâo. Está devidamente regjstrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, conforme rcsolução no. 252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Diário oficial
da União em 07/1 2/2000, Seção l, Processo no 44006 .00225812000-21 .

Desta Íeita e, consideEndo que a Associação Renascer é uma entidade sem fns lucrativos, o
presênte é para solicitâr a parceria de JanêiÍo a Dezembro dê m19, no valor de R$ 470,00

(Quehocentos e Sêtenta Reais) mensais per capita para até 04 atendidos deste Municipio,

destinado às despesas das atividades educ€cionais dos atendidos, conÍoÍme proieto em anexo.

DedâÉdâ dê lJiilirâde Pública MuniciDelLei 5455de 1110284

DêdãÉdã de Utilldade Públlcâ EstadualLein'. 11.399 de 04/07/03

Reconhecidâ UlilidadêPúbica Fede.al DecretoPublcâdono OAU 17110197

cediícado de Entidadê dê Fins Filántôpico - R€solução no 252 dêOOl12lOO

CNPJr 71.744.007/0001-66

sãoroié do Rio Preto/sP
Unidâdê l' Âv. Aúélla Cury Gêbriel,4701-Jardim Soíaia -Tel: 17 - 3213 9595

Unidêde ll-Ruã Sebasti.ÍaCàndio Pêreira,30-ia.dim Mâccânã-Íêl:17-3216.9595
Emãil: prôietos@ãssociacaorenascer.ôn.br Sitê:www.âssôciacaôreôàscer,ôrg.br r',^[t
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o€claradâ de utilidadê Pública Muni.ipâl L.i a{55 de 1 1/02,/94

Ectarada d€ Ulilidade Pública EslãdualLei no. 11.399 dê 04/07/03

Rêconhecidâ t tilidads Pública Federâl DecrEto PubliÉdo no DOU 17110/97

Cêrtificâdo de Eitidâd. dê Flns FilaÕkópico - Resolução n'.252 de 06h2lOO
CNPJ: 71.744-007/000166

Na certeza do vo$o ponto

colocamos a inteira disposição para

Respeitosamênte,

protestos de estima e apreço e nos

Íizêr necessáÍio.

sãolosé do Rio Prêtô/sP
unidad€ I,av. amélla cury Gabriê|, 4701 - l.rd in soraiâ-Têt:17 -3213.9595

Unidêdel-RuaSêbaílêôaCândioPêrêira,30-lardlmMaracânã-Tê1r17-3216.9595
túâil: Oroiet6@ass.iacaoÉnarêr.o.e.br Sie:{w.á3sociaéo.enêscêr.ore,br
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D€clerads dê Ulilidâdê Pública Municipál Lei 5455 dê 11/02194
Oeláiâda do Utilidade Públlca Eíãdual Lêi no. 1 1 .399 dê 01U07/03

Reconhecidê t titidade Púbtica F.dêlal Decrêro Publlcado no OOU 1 7/1 0/97
Ceílilic€do de Entidade d€ Fjns FihntÍópico - Rê§oluÉo no. 252 ó. OOI1ZOO

CNPJ. 71.744.0070001{6

PLANO DE ÍRABAI.HO / PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLsAMO

As5oaiação Renascer

l- OADOS CAOASTRAIS

1. Dados cadastrais dâ Entidade - Proponente:
Município/Estado: são José do

Rio Preto/SP

CNPJr 71.744.007/0001-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto - SP - CEP

75075-220

Telefone: 17

3213.9595

Fâx: e-mail: pIqiC!9§@-ê!§qç!ê!êqlel3@;

Ne da Conta Corrente: 151002-

9

Código do Banco: Banco do Brasil '001

NP da Agência:0057-4 Praça de PaBamento: São José do Rio Preto

2- Dados cadast.ais do Oirigente da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco oata da Posse: 01/04/2071

Nacionãlidade: Brâsileiro Estado Civil:

Casado

Cargo/Função:Presidente

CPF:428.673.558-34 RG:7.546.299-0 Órgão êxpedidor:

SSP/SP

Data da Expedição:

2410812O7s

Endereço:Rua Antonio de lesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - São José do Rio Preto -SP - CEP

15.061.751

Telefone Resldencial:

(17) 3213.9s95

Telefone celular:

l71l99775-7644

e-mail:

administrador@âssociacaorenascer.org.br

sãoiosé do Rio Prêto/SP
un dâde -Áv. Áméliâ curyGabrlê,4701-Ja.diú so.aia-Tel:17 -3213.9595

Unidôde ll- Rla Sebasti.nâ cândio Perena, 30-laÍdim MâÉcãnã-Têl:17 - 3216.9595

Emãil: orôletos@âso.iâcâorênà!cer.orp.br Slteiwww.âs!oclacaorenascer.o.c.br
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D€cbrâdâ de Uülldade Pública Munacipâl 1.i51155 dê 11/0244
O€claí.d. de t llldd€ PúHic. Eshdual Lei no. I1.399 d€ 04rc7rc3

R€conhêclda Utilidâd. Públlcâ Fed6Éltuclelo Publicado no OOU 17í0197
Cefficado dê Entidãdê dê Fins FilanlÍópioo - Rssolugão no. 252 d. 06112n0

CNPJ: 71.2!t.007/000r{6

PROJETO

l - Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o

nexo entre êssâ realidade e as âtividâdes ou projetos e metas a serem atinddas;

A Associação

deficiente intelectual

esporte,

RenascêÍ atuâ desde 1993 na habilitação e reabilitação do

em programãs nas áreas de saúde, educação, assistência,

cultura trabalho,

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em sâlas

de ensino especial e ensino fundamental de 1'à 3'série, os programas são aplicados

levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de

aprendizâgem de cada educando, tendo em vista as diferentês características e

necessidades de cada a luno.

Por possuírem os deficientes intelectuais â necessidade de um serviço

especializado e diferênciado, âtravés de ativldades individuais ou em grupos/ nossos

curÍículos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conÍormidade

com a legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por umâ equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada,

Nossa pêda8ogia é centradâ no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e

atendermos a todos os dêficientes de forma grãtuita, necessitamos de parceriâs com

órgãos públicos pâra a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custêio da estrutura, mâteriais de consumo ê avaliação multidisciplinâr, conforme

encaminhamento do Município, para identificâção de deficiência, fases do

desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encâminhamento para outra instituição apropriada.

Desta forma, como atenderemos a âté 04 munícipes de Balsamo, e necessária a -.
parceria com este município para o repasse de verba rêfêrente ão custeio destes

unidade r - av. Áméli. curv Gábri€|,47ol -J.rdim so.áia-Íel:17-3213.9595
Uridâde tl- Rla SebastianaCândio Pereira, yl -Jardim M..acanã-Têl:17-3216,9595

Eúail: proietos@âssociecaorenascer.or!.br sitê:M.asociâ.ôorênatce..o18.br



atêndimentos, o que será aplicado no pagamento de recuGos humanos e/ou custeio

e/ou mâteriais de consumo e/ou avaliação de alunos por equipe multidisciplinar, quê

estejam atrelado ao objeto.

ll- ldentiÍicação do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de

1'à 3'série de até 04 pessoas com deficiência intelectual do município de Bálsamo.

lll - A dêscrição de metas â serem atingidas e de atividades ou projetos a

serem executados;

*
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DecláÍadâ de ljtiidade PúbliÉ À,lunicipal Lêi5455 dê 11/02/94

oecrã.ádâ de utilidâdê Pública Estâdual Lsi no. 1 1 399 de 0407/03
Reconhêddâ t litidadê Púbticá FêdeEl DlcÍeto Publicado no oou 17110/97

Cenficâdo dê Eôtidadê dê Fins Fllânkôpico - Rêso !Éo n'.252 dê OOtl2tOO

CNPI:71744 007/0001-66

são loté do Rio Prêto/sP

Un dàd€ r Âv Âmélia Cury 6ãbr ê1,4701-lârdim soraiâ _Tê 17 - 3213 9595

Unldade l- Ruâ sebâstiana Cândiô Pere ra,30 -lardim Maracanã _Te r 17 - 3216 9s95

ÊmaiL: oroietos-ôâsso.iacaoÍenascer ore.bÍ tiie:www.a$ô.14.àorenascer oíg.br

Metas Meios de verificação/lndicador
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo

ensilo ê aprendizâgem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atenção.

Avaliâção pedagógica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de

aulas mensal, lista de
frequência dos alunos
mensal,

'Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educândos, visando sua acessibilidâde à inclusão,
ao social e à cidâdania efetiva.

Fotos, plâno de aula mensal.

- Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde prêventiva parâ as famílias
e comunidade, que promovâm o bem estar e melhor
qualidade de vida dos Íamiliâres, em sua maioria em

situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,

estimular o convívio social e a maior participação das

famílias e comunidadê na vida do aluno.

Fotos, relatório do evento.



lV - a forma de execução das atividades ou dos p.oietos e de cumprimentos das

metas a eles atreladas;

A metodologia em nosso sistemê de ensino assegurará ao deficiente
intêlectuall

- curículos, métodos, técnicas, recursos educâtivos e organizaçôes específicas, para

atênder às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os programas de estudos devem ãtender às nêcessidâdes individuais das

crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

opo.tunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos Íísicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociâis e a convivênciâ com as

diferenças favorecem as relações intêrpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, perÍodo matutino ou

verpeÍtino, são oferecidos conteúdos curricularês como Língua Portuguesa,

Matemáticâ, Ciências, Conhecimêntos Gerais, Educação Físicâ, Cultura ê tnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciâis de cada classe.

Recursos e projetos de complementâção pedagógica, inclusos nas disciplinas da

base comum nacional:

. Area motora, sensoriale cognitiva;

. Atividâdes de Vida Diária;

. Cozinha Pedagógica;

. Visitas / lnteração: Passêios externos realizados com a finalidade de
temas abordados em sala de aula;

explorar 05
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Declaradâ de Utiidadê Públca l\rtuniclp. Lel5455 de 11/02/94
Oeca.âda de Uiitidáde Púbtice E§taduatLêin. 11_399 de 04t07to3

Re@nhecida Utilüads Púbrrá Fedêrât Oêqero Pubticado no DOU tl10l97
CeniÍicado de Eitidade de Fins Filaft.ópico - Rêsotução.. 252 de o6t12t00

CNPJ 71 744 007/00Ô1,66

5ão Jo§é do Rio P.do/SP
unidàde r-av Âmélia cury Gàbrie,4701-Jãrdim sorâia -Te r17- 3213.9595

!nldade ll- Ruô SebaÍian. Cândio Perê ra, rO-lârdim MãÍà.aâà -Tê:17 -3216.S595
Email: proiebs@à$oci.€o.ên*ce.orq.b. site:www.assniâcaorenascer.o4 bÍ
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OedeÉda de Ulilidade Públie Muni.ipál Lêi5455de 11/02/94
Oecla6de de Utilid.de Púbicâ Eslâdla L6 no. 11 399 de 04/07/03

Reconhecidá l.ltilidáde Públi.á Federa OecÍêto Publicãdo no DOIJ 17h0197
C€dnicado dê Enlidêdê de Fins Filant.ópico - Resoluçáo no 252 de 06|12A0

CNPJ: 71.744 007/0001-66

A referência teórica e de embâsamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno êm intêrações ambientâis, no Currículo

Fuhcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades êducacionais especiâis e nos

Pêrâmetros Curriculares Nacionâl (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFNI

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação quê detêrminâ a

forma e o conteúdo de um currículo com câracterísticas individuais, promovendo a

interação positivâ do aluno com o mêio, considerando os desejos, as necessidades, âs

preferênciâs e a cultura, pressupondo uma perspêctiva sistêmica (família, êscola e
comunidadê sociãl). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, sociâl e autocuidado, necêssitâm de planêjamento de ensino que vâlorize

as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o
conhêcimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às

possibilidades de aprendizaBem futura, configuÍando uma ação pedagógica processual

e formativa que analisâ o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do profêssor. No processo de avaliação, o professor deve

criaí estratégias considerando que alguns alunos podem demãndar ampliação do

tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como

uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, atrâvés de portfólio.

v - a definição dos paÍâmetros a serem utlllrados para a aÍerição do cumprimento
das metas;

Na área pedãgógica: Avallação pedagógica bimestral, proposta pedagógica

anual, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alúnos mensal.

Unidade r- av. améLra curv 6ãbÍiel,4701-làrdim Soraià Têl:17-3213.9595
Unidade ll-Ruâ Sêb.stiana Càndio Pê.eirâ,30 -ia.dim Mracanâ-Tel:17-3216.9595

Emai: o.oietôs@a$ociacaoÍenasce..orq br sitê:www.ãsoclâ.âorenarcêr or8,br
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DeclâÍádâ de Uiildade Públice lúuni.pe Lê 5455 de 11/02/94
DecleÍada de Ulilidadê Pública Esládual Lei n" 1 1 399 de 04107/03

Rêconhecid. Ullidad6 Pública FederâlDecrêio Pubicado no DOU 17l10/97
Cerlificado dê E.tidade de Fins Filantrópico-Reso!ção nô 252 de 0611219A

CNPJ: 71 .7,!l 007/0001-ô6

Vl - os elementor que demonstrem a compatibilidade dos custos çom os preçgs

prâtlcados no mercado ou com outrâs pârceriás da mesmâ natureza, devendo existir
elementos Indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotàções, tabelas de
pÍeços de associações profissionais, publicações especializadãs ou quaisquer outras
fontes de inÍormação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de RS470,0o (quatrocentos e setenta

reais) mênsal, valor de praticado com todas as outrâs parcerias de cidades da regiâo,

como Guapiaçu, Mirassoláncia, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que

comporta o atendimento educacional em sala de aulâ de até 15 alunos,02 refeiçôes
por aluno (lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfitê, tinta,
pincéis) e demâis custeio da estrutura físicà.

Vll - Valor tlobal para a execução do obieto:

Até RS23.560,00 (Vinte e três mil quinhentos e sessenta reais).

Vãlor per capita de RS470,00 por âluno x até 04 atendidos/mensal.

Mâis RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiâis de limpeza e/ou gênêros alimentícios e/ou materiais de escritório) em

.,unho/2019.

Vlll - Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

Janeiro/19 FeveÍeiro/19 MarÇo/19 Abril/19 lú a iol19 Junho/19
R51880,00 R51880,00 RS1880,00 Rs1880,00 Rs1880,00 Rs2880,00

.Julho/19 Novembro

/19
Rs1880,00 Rs1880,00 Rs188o,0o

5âorosé do Rio Preto/SP
Unidadêl Av.ÀnéliaCuryGàbriel,4701-làrdimSô.ài.-Tel: 17-3213.959s

Unidade ll Bua Sebaílana Cáodlo PeÍena,30-Jàrdim Maràcànã -Têl:17 - 3216.9595

EmalI oro]etos@êssocia.aorenascer,oE,br Sitqwww associacaorenascer,oG.br

Agosto/19 Setembro/
19

Outubro/1
9

Dezembro/1

9

Valor Rs1880,00 Rs1880,00 Rs1880.00

7



Total
geral

Rs23.s60,00

Xl - a previsão de duração da execução da parceria;

De.Jâneiro a Dezembro de 2019.
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cE[rRo DE BEt§tLtTÀÇÃo E lxlECâAçÃO

Declaredâ de Ui dêde púbtica [,tún cipatLeig455 de 11l02l94
Dêctárádê de Utiiidâde pública Estadual Lêi no. 1i.399 de o4l07/03

Rê@nhecidâ Utilidade Pública Fede.at Decrero pubticado 
n o AoU 17110t97

Cêrtiícado de Eôtidade de Fins Fitanirópico - Resotuçáo na,252 dé O6lt2nA
CNPJ: 71.744.007/0001_66

tão José dô Ro pretô/sp
Unidâde .Âv.Âúé a CuryGêbrie, 4701 -laíJ m sóÊ a-Te : 17_3213.9999

Llnidade Ruâ SebastaraCánd o pereúa, lO-Jardtm Maracênã-Tê : 17 1216.9595
Era lr pr. eto5tôôrso.ia.aôreoasc€rroI,-!! 5rerwww à$o. â.âôreôas.€r org.trr



OECTARAçÃO

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação Renascer, inscrita no

CNPI sob np 71.744.007 /0001-66, DECLARO para os devidos fins e sob as penas

da lêi, que os dirigentes desta entidade não são membros do Poder Público ou

do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade dâ Administrâção

Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos côn.iuges ou

companheiro5, bem como pârentes em linha reta, colateral ou por ãfinidade,

até o terceiro grau, sendo considerados: i.1) membros do Poder Executivo: o

Chefe do Poder Executivo (PÍefeito), Vice Prefeito e Coordenadores; i.2)

membros do Poder Legislativo: Vereadores; i.3) membros do Ministérlo Público

(Procuradores e Promotores).
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Declâhda & utilidadê Pública Municipar tei 5455 d3 1 1/02/94

&claráda de Ulirdâd! Pública Estadual L.r no. 1 t -399 de 0:U07/03
Reconhecida Utilidsdê Püblica F3d€ralD.crêlo Publicado no DoU 17110/97

ceíiÍc.do dâ Enüd.dê dc FiG Fllânlóplco - Ro§oruÉo n.. 252 da 06'l'1200
CNPJ: 7, .214.007rc00, {e

sãô José do Rio Preto/sP
Unidâde l- Av. Amé ia cury Gabriel,4701-lardim Sorâia-Í€l:17-3213.9595

Unidadê ll-Rua Sebaíiana Cáídlo Pê.ei6, 30 - lardim Maracanã -Íel,17- 3216.9595
Email:oroietos@àssoclacaorenascer,ora.br Site:www.ê$ociacaorenascer,ors br

São José do Rio P dia 12 de Novembro de 2018.

erreira Pachàco
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CEIIIRO DE 8EÁ8ILITÁçÃ() E IIITEGRAÇÃO

hcls€da de Utilidadê Públicâ lvuniclpâl Lei5455 dê 11/02/94
D€clâíâda de urilidâdê Públlc. Estâduâl L€inô. 11.399 de 04/07/03

Reoonhscidâ Utilidadê Pública FedêÍâlDecreto Publiedo no oOU 17l10/97
CêniÍcâOo d€ Entidád€ d€ FiÍs FilânlÉplco - Rêsotução no. 252 dê Oü12IOO

CNPJ: 71.744.007 »0166

D E C LA RA çÃ O CAPACIDADE FíSICA

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associaçào

Renascer, inscrata no CNPI sob np 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que as instalações da instituição estão adequadas e os materiais e

equipãmêntos em boas condições, para a realizaçâo do objeto pactuado,

dia 12 de Novembro de 2018.

5ão Jo5é dô Rio Preto/sP
Unidâde I'Av.Árnéliã curvGâbnel,4701 - Jardimsôrãiâ-Têl: 17-3213.9595

Unidàde ll-Rua Sebaíiana Cãhdio Pêrenô,30-rô.dim MaÍãcanã-Tel:17-3216.9595
Sil€:www.associaGo.ênàsce..or8.b,



^--lst-

Pm,iÀíraP
cBIIBo DE nEÁfluÍÁçÃo E fiftGnÀçÀo

DechÉde d€ Ulilidad€ Pública Múnlcipâl Lêi 5455 de 11/02r'94
D€claIada d. t tilidâdê Públi@ Eslâduar Lei nô. , 1.399 do 04/07,!3

Reconnecida Ulilidldê Públic. Fêdêr.l O8crêto Publicado no DOU 17l10197
ce(iío6do de Eorldâde de Flns Filantlôplco - Resoluç5o n..2a2 de 0A112100

CNPJr 71.7,14.007/0001-66

oEcLARAçÃo

Eu, Apârecido Ferrêira Pacheco, Presidente da Associâção

Rênascer, inscrita no CNPJ sob n -' 71.744.001/0001-66, DECLARO pãra os devidos fins e

sob as penâs da lêi, dê que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis ânos, salvo na condição de

aprendiz.

do Rio Preto, dia 12 de Novembío de 2018.

rretra

ação

sãoro5é do Rio Prero/sP

Un dâdê r - av. Âmélh cury Gabr e , 4701 lâÍdimsôÉiá-Ter17 3213959s
Unldade l-Rua5ebaíianàcândloPereira,30-lardimMaracanã-Tel 17-32169s95

Sile:ww.asrociaao.ênâscêÍ org bt
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Dêclârâda d€ Utilid.dê Públicâ Mu.icipâl Lêi 5,155 da I l/02,/94
Daclârad. d. Uliúadê Públic. E3tâduâl L6i no. I 1 .399 dê 0/t/0703

R@nhêdda Lnilidade Pública Fedêíâl D.císto Publildo no DOU Í7/10/97
ceíificâdo de Entidadê de Fins Filântópico - Rêsolução no. 252 dê 06112100

CNPJ: 71.744.00700016ô

DEcLARAçÃo

Eu, Aparecido Ferreirâ Pacheco, Presidente

sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para

sobre a entidade não incide nenhuma das

Federcl 13 .O79 , de 3r/07 /2074.

da Associação Renascer, inscritâ no CNPJ

os devidos Íins e sob as penas da lei, que

vedãÇões elencadas no àrtigo 39 da Ler

12 de Novembro de 2018.

são losé do R o Pretô/sP
Unidàder.Av.Aúé acury6ãbriêt,4701-lardimsoraia-Tet:17 3213.9595

Unidadell-RuaSêhàstànaCândioPêreúa,30-lârdtôMãracanã Tet:17-3216.9595

São José do Rio Preto, dia

Site:w.â3sociâ.aôrênâr(êr.org.br


