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Dêêlârâdâ d6 utilidade Públiêâ lúuniclpâlLei5455 dê 11/02/94
OeclâÍâda dê Ulilidade Públlca Estadual Lei n" 11.399 d€ 04/07/03

Reconh€clds L,tilidâds Pública Fed.ÉlO6cÉio Publicado no DOU 17/10/97
Cenifcâdo dê Enlirâde de Fins Filantíópico - ResoluFo no. 252 & út12t0o

CNPJ: 71.744 007/0001€6

São José do Rio Preto, 23 de Outubro de 2019.

Ofício No 92 /2019

Excelentissimo Senhor
André Ricardo Viêira

Prefeito Municipal de [4irassol

Assuntoi Aditamento dê parcera enke a Assocagão Renascer e Preleitura lvunicipalde São Josê do

Rio Preto

Prezado Senhor Preíeito,

A ASSOCIAÇÃO RENASCER, inscdta ro CNPJ/N4F, sob n071.744.007/0001-66 e D.U.p.

Mlnicipal Lei no. 5455/94, sediada na C dadê e Comarca de São José do Rio Píeto/SP, na Av. Amélia
Cury Gabriel, 4701, Jardim SoÍaia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido Fereira
Pacheco, blasilejro, casâdo, aposêntado, portadora da cédula de ldentidade n". 7.546.299-0 SSP/SP,

residente e domiciliado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Anlonio de Jesus 350, Q 01,

Cond. oahma ll, vem respeilosamente até a ilustre presença de Vossa Senhoria, para expor o quanlo se
segue:

A Associação Renascer trata-se de umâ entidade assistencial, sem Íns econômicos, que

desenvolve atividades de reabilltagão e habilitaçáo cllnica, educacional, social, capacitaÇão e treinamento
para o lrabalho.

Atualmênte atende 300 (Trezentas) crianças, adolescentes e adultos com deÍiciência intelectual

ou deÍciência inteleciual associada à ÍÍsica, originada de lesâo cerebral ou nã0, síndrome de down e

demais casos, de nossa cidade e região. Está devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, conÍorme resolução n0. 252, de 06 de DezembÍo de 2000, pubticada no Diário OÍiciat

da União em 07/122000, Seção l, Processo no 44006.002258/2000-21.

oeStaíeitae,conSideIandoqueaASsociaçãoRena5ceréumaentidadesemÍnSlucÍalvo§,o
presente ê para solicitar a parcerla para o ano de 2020 de Janeiro a Oezembro, no valor de Rg 513,00
(Quinhentos e treze reais) mensâis per capita pârâ até 06 atendidos destê l\,lunicípio, destinado às {-t
despesas das atividades educacionais dos atendidos, conforme projeto em anexo.

são rúé do Rio prêto/sp

Unidadêl-Àv.AmétiacuryGabriet,4701-tardimaorôiâ-Íet:17-3213.959s L
Unidadê ll- Rua Seb*tiâna Cândiô Perenâ,30 -JâÍdtm Mâràcanã -Tet: tr-3216.9595
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Emâil: oroietos@âssoclàcâô!C!?Íe!.A4,Ir 5lte,www.assoclãcaorenãscêrorg.br
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oêclaÉrlâ de uirid.dê Públicâ Municipâl Lêi í55 dê 1 1/02/94

Declaradâ de t lirrdade Púbrica E3láduâr Lêi no. r r .399 dê ü/07/03
Rsconhêcidâ Ulilidâdê Públie FedeÉlDccÍeto Publicâdo no OOU 17í0t97
Cúliílcado de Enlidade d€ Fins Filantúpico - Rosôlução ô'.252 de o6h2l0o

CNPJ: 71.744.007/000t66

Na cefteza do vosso pronto

colocamos a inteira disposição paÍa q

renovam0s protestos de estima e apreço e nos

se fzer necessário.

5ãolosé dc Rio Prêto/sP
Llnidadê l- Àv. améLlâ curv Gàbrie,4701-lâÍdim sôrà à -Tel:17-3211.9595

unidãdê l-RuaSebãstânaCândioPereÍâ,30-lardimMaracanã-Té:17 3216.9595
Émãi : oroiêtos@ãsoclacaorênãscer.orr.bt sire:www 35sôciâ.ãôrênàs.êi.a.g.br
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O€cla.ada de Ullld.dê Públic! ÍlrunicipalL€i5455 de 11/02/94
D.clâÉda de Utilidade Púbrica EsladuatLein.. 11.399 dê 04/07/03

Rêconhêêida Uiilidadâ Públicã FêdôÉlO6ccto Publicado no OOU 17l1CV97

CêÍtilicâdo de Enüdad8 ds Fins Fitanirópico - Rêsofuçeo n.. 252 dê 0d12./oo
CNPJ: 7l Zl4.0O7/0001$6

PLANO DE TRABAI.HO 2019/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Associação Renascer

l- DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadâstrâis da Entidadê - Proponentei
Município/Estado:São José do

Rio Preto/SP

CNP J: 7 7 .7 44.007 /0A07-66

Endereçoi Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim 5orâia - São José do Rio Prêto - SP - CEp

15075-220

Telefone: 77

3213.9595

Fax: e-mail: oroietos@associacaorenascer.orp.br;

Ne da Conta Corrente: 151021-

5.

Código do Baoco: Banco do Brasil - 001

Ne dâ Agência:0057-4 Praça de Pagamento: SâoJosé do Rio Preto

2. Dados cadastrais do Dirlgente da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 01/04/2019

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado Cargo/Função:Presidente

CPF:428.673.558-34 RGr 7.546.299-0 órgão

expedidor:

SSP/SP

Data da Expedição:

24108/207s

EndereçoiRua Antonio de lesus 350, Q 01, Cond. Dahmê ll São José do Rio Preto -SP - CEP

15.061.751

Telefone Residencial:(17)

3213.9595

Íelefone Celular: (77J. 99775-

7644

e-mail:

administrador@associacaoren

ascer.org.br

Unldáde -Av Améta cu
sâoJosé do Bio Píeto/sP
,Gabr€ 4701-lârdim !ôrá à -rêl:17 - 1211sssUnldáde - Av Amé ta cury Gabr €, 4701 -lârdim sora a -ret: 17 - 3213.9595

Unidâdê - Ruã Sêbásuana Cândio Pere ra,3O-lardim Marâcanã -Tetr 17-3216.9595
Emãi : prciq!!5lP!$qlacaoÍenascêr.o.. b. s tê:www anoc a.aórênascer ore br
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oêclâladã d,e t tilidadê Públicâ Munidpâl Lei í55 d. 1 1/02a?l

Declárâdâ dê Utilldedê Públice Estaduel Lel n". 1 1 .3gg de 04/07/03
Reconhecida Ulilidad€ Púnhca F€deÉlDecÍelo Publi.ado no DOU 17110,97

Ceniflc€do dé Énlidade de Fins Filântópico - Rôsoluçào no. 252 de 06/12100
CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

PROJETO

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

nexo entre essa reâlidâde e as atividâdes ou proietos e metas a serem atingidas;

A Associaçâo Renascer âtua dêsde 1993 nâ habilitação e reabilitação do

deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte, cultura trâbalho.

No centro Educacional Renascer, voltado âo atêndimento educacional em salas

de ensino espêciâl e ensino fundãmental de 1'à 3" série, os programas são aplicados

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

aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes caracteríSticas e

necessidades de cada aluno.

Por possuírem os dêficientes intelectuais a necessidâde de um serviço

especializado e diferenciado, através de atividades individuais ou em Brupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptâdos e em conformidade

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

aplicados por uma equipe pêdagógica, âdministrãtiva e multidisciplinâr especializada.

Nossa pedaBogia é centrada no âluno, capâz de educar de forma integrada

todos, inclusive de deficiências graves.

Por sermos uma entidadê com fins não econômicos, com utilidade

pública e atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de

parcerias com órgãos públicos para a manutençâo da instituição, seja na parte de

recursos humanos, custeio da estrutura e materiais de consumo.

Desta foÍma, como atendêmos â até 06 munícipes de Mirassol, é necessário a

parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio destes -
atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou custeio

e/ou materiais de consumo que estejam atrelado ao objeto. \

os que sofrem

Stolosé do nio Preto/sP
Unid.dê r.Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lârdim sôrâia -Têl: t7-3213.9595

Unldade ll-3ua Sebaíiàna Cândlo P€reÍâ,30-.la.dim Màraenâ-lel17-3216.9595
Émáil: p.ôiêtôs@ssocia.asenã$êr,orq.bí sitê;M.âsro.iâcâô.ênãs.êr.olg.br
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Dêclaredâ dê Utilidádê Pública Mhicipal Lei 5455 de 11/02194

Declâladâ de t rllidadê Públlca Esradu8l Lêi no. 11.399 d.0410703
Rêconh6cide Ulllidâd6 Pública F€deÉlDeoEto Publicâdo no DOU 17l10/97
Certif@do dê En&ade d€ Fil§ Filantdpico - RosotuÉo ."- 252 dê 06/12100

CNPJ: 71.7411.007/0001.66

ll - ldentificação do obieto a ser exêcutado;

Promover o atendimento educacional, em ensino espêcial ou fundamental de

1'à 3" série de até 06 pessoas com deficiência intelectual do município de Mirassol.

lll - A descrição de metas a serem atintidas e dê atividades ou proietos a serem

executados;

lMetas lMeios de verificação/lndicador
- Possibilitar âos deficientes intelectuâis atendidos pelo

ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atenção.

Avaliação pedagógica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de
âulas mensal, lista de

frequência dos alunos
mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individúais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao sociale à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

- Desenvolver anualmente 01 atividâde cultural,
esportiva e sociãl para as famílias e comunidade, que
promovam o bem estar e melhor qualidade de vida dos
familiâres, em sua mêioria em situação de
vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo, estimular o
convívio social e a maior participação das famílias e
cômunidãde nâ vidâ do eluno.

Fotos, relatório do evento.

5ão rosé do Ro Preto/sP
unidadel.av.améliâcory6.b.iê1,4701-Jardimso.áia-T.l: 17-3211.9595

Unidãdê l- Ruâ Sebâstianà Cándio Perê ra,30-lardlô M.rãcanã -Teli 17-3116.959s
Emãll: prcletG@assúiãêorênãser.oE.ú Sitê:ww..ssodâ@o..narer.ôr3.b,
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OeclaÍãda de Ulilidade Pública Múnicipal Lei 5455 de 11m2l94
Decârâda de uti dade Pública EstadLralLeino 11 399 de 04/07/03

Re@nhecida Uiridade PúbLca FedoEtOecêro Pubicado nó DOU 1?110197

CertiÍcado de Enudade de Fins Filanlóplco - ResolJÇào no.252 ds Ad 12lOO

CNPJ: 71 744 007/0001-66

lV - a Íorma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles atrêladas;

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente
intelectuâl:

- currículos, métodos, técnicâs, recursos educativos e organizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especiâlização adequadas para o devido atendimento espêciâlizado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de âdaptar o conteúdo dos

programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individuâlizar 05 processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os programas de êstudos devêm atendeí às necessidâdês individuais

das crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a iguâldade de

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diferenciadãs de comunicação, a riqueza de estÍmulos nos

aspêctos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com a5

diferenças Íavorecem as relações interpessoais. o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou

verpertino, são oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa,

Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, EducaÇão Física, Cultura e lnformática

adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementâção pedagógica, inclusos nas disciplinas da

base comum nacionall

o Área motora, sensorial e cognitiva;
. Atividades dê Vida Diária;
. Cozinha Pedagógicaj
. Visitas / lnteraçãor Passeios externos realizados com a finalidãde de explorar os

temâs abordados em sâle de aula;

são losé do Âio PÍeto/sp
Unidãdê'AvÀméiaCuryGabrlê,4701-lâdimsoraia-Têl:17-3213.9595 L

Unidade ll - nla Sehâslianâ C:ndio Per€ira.30-Ja.dim Maía.ânã Tel17-1216.9595
Emâi:plAjetos@ãssociacaorênàscer.or.,ú Sitê:www a$o.iâcãorenasceÍ.orB.br
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Dectárâda d. Utilidâd. Púbtica Municipa Lei5455 de 11/02/94
DeceBdá de Ulllidade Púbi€ EstadualLeino. 11.399 de 04/07/03

Rê@nhecide t ri[dede Pública Fedêral OecÉto Pobrildo no OOU l7l10/97
Csrl licado de Enlldâde de Fins Filanlrôplco - Reso uçáo n.. 252 de 06/12100

CNP.I: 71 744.007/0001-66

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo

Ecológico Funcional (IMEF) que percebe o aluno em interaÇões ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades êducaciohais especiais e nos

Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).

Curríçulo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que determina â

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

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e

comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento

acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino quê valorizê

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

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o

conhecimento prévio e o nível atual dê desenvolvimento do aluno quânto às

possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual

ê formativa que analisa o dêsêmpenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervençôes pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve

criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do

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

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

v - a deíinição dos parâmeÍos â serem utilizâdos pare a aÍerição do cumprimênto
das metas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, propostâ pedagógica

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

No gerâl há ainda o relatório de atividades anualda instituição e fotos.

são ,osé do Âio Prêio/sP
Unidade l- Av. Améliê Cury Gabriel, 4701 - lãdlm Sorãià -Tel:17-3213.9595

Unldâd€ ll-Ruâ Sebastiânã Cândlô Perenã,30-lãrdim Mârã.ànã-TêL:17 -3216,9595
Email: !óiêtos@âsso.là.aôr€nàs.êr.ôd.b{ sir€:www.8sda.aôrên.rêr.ôÍg.br
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O€cârâda de Uilldade Públlce À,lunicipal Lêi 5455 de 11/02/94

DeoaÉda de UtiLidâde Pública EsbdualLeino. 11.399 de 04/07/03
Rêconhscda Utilidadê Públicâ FedeíaloecÍêto Publicedo no OOU 17l10/97

Ceftific.do de Entidadê d. Fin§ Filanl ópi@ - Resoluçao no. 252 dê 0ô/12./00

CNPJ: 71.744 007/0001-66

Vl - os elementos que dêmonstrem a compatibilidadê dos custos com os prêços

praticados no mercado ou com outrâs parceriãs da mêsma naturera, devendo existir

elementos indicãtivos dâ mensuração desses custos, tais comor Gotações, tabelas de

preços dê associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras

Iontes de informação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de RS513,00 (Quinhentos e trezê reais)

mensal, valor de praticado com todas âs outras parcerias de cidadês da região, como

Guapiaçu, Mirêssolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que comporta

o atendimento educacional em sala de aula dê ate 15 âlunos, 02 refeições por aluno

(lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulÍite, tinta, pincéis) e

demais custeio da estrutura física.

Vll - Valor global paÍa a execução do objetor

Até RS37.936,00 (Trintâ e 5ete mil e novecentos e trinta e seis reais) anual.

valor per capita dê RSs13,00 por aluno x até 06 atendidos/mensâ1.

Mais Rs1ooo,00 (um mil Íeais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou

rnateriais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiâis de escritório) em

.lunho/2020.

Vlll - Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

sãô losé do Rlo Preto/sP
uôldade -av.amé acurvGabÍie,4701-lardlmsoÍaa-Ter17-3213.9595

Unidade Ll- Rua Sebaíiãnâ Cândlo P€renã,30-lârdim MâÉ.anã-IeL:17 - 3216.9595
Émail:proiêtos@asocacàoÍen.sc€r.orr.br Slte:www.a$ociacaorenêrcer.org.br

U

)ane.ro/20 Fevereiro/20 MârÇo/20 Abril/20 Mâio/20 lunho/20
R53078,00 Rs3078,00 Rs3078,00 R53078,00 R$3078,00 Rs4078,00

Julho/20 ABosto/20 Setembro/
20

Outubro/2
0

Novembro
/20

Dezembro/2
0

Va lor Rs3078,00 Rs3078,00 Rs3078,00 Rs3078,00 Rs3078,00 Rs3078,00
Total
geral

Rs37936,00
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DeclaÍâde de Ul idade Públca ilunicipa Lê 5455de11102194
Decâradá de Uti dêde Pública EstadualLeino. 1l 399 de 04/07/03

Recônhecida Utlidade Púb câ FederalDecÍelo Pub icado faOOt) 17!1Q197

CenÍicado de Entdade de Fins Fianrrópco Rêsô úçàô nq 252 de 06112/00
CNPJ:71 744 007/0001 66

PROPONENTE

lX - a prêvisão de durasão da execução da pârceria;

De Janeiro a Dezembro de 2020.

5ãa lose do Fo PÍêrô/sP
Llnidâde Âv Àmé 3cúryGabrê,4701 lardm5ôÊa-Te 17 32119sq5

Unidâde -RuàSÊbâÍâôâcindioP€r€ra,30 lâdihMara.anã T.:17 3216.9595
tma :prôl.tos@â*o.là.àôrêna5ecr org br siLe:www àso.i: G orenas.êr.ôrg br

Janeiro/20 Fevereiro/20 Marco/20 Abril/20 Maio/2O Junho/20
Valor Rso,oo Rs0,00 Rs0,00 Rso,oo Rs0,00 Rs0,00

Julho/20 Agosto/20 Setembro/
20

outubro/2
0

Novembro

/20
Dezembro/2
0

Valor Rs0,00 R50,00 Rs0,00 R5o,oo Rso,oo R50,00
Total
geral

Rso,oo
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DeclaÉdá dâ Uülidade Públicâ Muíi€ipal Lei5455 d. 11/02/94
DedaÉdà d€ util(ledê Públie Estàd@l Lei no. I L399 dê oa/07/03

Reconhêcidâ Utilidâde Públicâ Fêd.ÉlOêcÉto Publicâdo no OOU 17í0197
CêÍtiÍicado de Entidâdê de Fins Filânlópico - ResoluÉo no.252 de AA4ZOO

CN PJ: 7l .744.007/0001-66

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

DECTARAçÃO

Eu, Aparêcido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Rênascer, inscÍita no CNPJ sob ns 71.744.007/0001 66, DECTARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que a organização e seus dirigentes não incorrem em quàisquer

das vedações previstas no art.39 dâ Lei Federal n" 13019/2014 e no art.8" deste

Decrêto.

São losé do Rio Preto, dia 23 de Outubro de 2019.

sãôrosé do iio Prêto/5P
Unidade' Av Amé ia Cury Gabr e, 4701 -lãrdim Sôrà a -Tel 17 -3213.9595

Uhidade - Rua 5ebâst âna Cãndio Pereka,30-lâdifr Màracanâ -TeL:17 - 3216.9595

Presidente Associação

Sile:www.ârscia.aorenãsce..org.br
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OêdaÍada de Uülidedê Públic€ Municipâl Lêi 5455 d,e r 1/02/94
Declarada de Utllldade Púbtica Eriâduat Lêi nô. 11.399 de 04/07/03

Recônhêcide Utilidad. Públic€ FêdeÉlOecÉto Publicâdo no OOU 17h0l97
Cedmcado dê Entrdadê de Fins Filantópico - R€loluÉo n'. 252 de 06/12100

CNPJ: 71.744 007/0001.66

D E c ra RA ç Ã o cAPActDADE tÍstcA

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscritâ no CNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que âs instalações dâ instituição estão adequadas e os mâteriais e

equipamentos em boas condições, para a realização do objeto pactuado.

, dia 23 de Outúbro de 2019.

Apâ

Presid

râ Pa co

ciação Ren scer

sàôlosé do Rio Prê10/5P

Uôidade Av Ahé ã CurVCabrlê,4701-Ja.dlm SoÍaiâ Íe : 17 1213.9595
Unid.de ll- Rua Sehâstiana aàndio Perêna, f0-lardim Mâra.anã - Iêl:1, - 1216 9595

Emàil: orôieiôsíôàssôcla.aôÍênascer.ôrq br site:www âs50cià.âorcnas.êr.ors.hr
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Oêcl.Éda dê t lilüâde Pública Mlnicipâl Lêi 5455 de I l,O2l94

Declabdá dê Utilidade Pública EstâduâlLêi no. 11 399 dê 04À97/03

Rêconhêcida uülidâdê Públic€ FsderalDêdêto Publicado no DOU 17l10/97

Cêdiícâdo dê EntidsdB d6 Fins FilânlÍópico - Rêsolu!ão n"- ?52 de o6llzoo
cNPJ: 71.744.007/0001-66

DEcLARAçÂo

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPI sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos Íins e

sob as penas da lei, que a organização não tem como dirigente, Membro do Poder ou

do Ministério Público ou dirigente de óígão ou entidade da administração pública da

mesma êsferâ govêrnamental nâ qual será celebrado o termo de colaboração ou

fomento, estendendo se a vedação da respectivos cônjuges ou companheiros, bem

como, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ãté o segundo grau,

são losé do Rio Preto/sP
unidadê1,Áv.améliac!ryGâh.i€I,4701-t..dimso.aia-Têt: t7-3213.9595

Unidade ll-Rua Sebastianê Câôdio Perei.à,30 lardimMaracanã-Íel:17-3216,9595
EmãlL: orôiêros@âssociacaorenàscer,oE br Sltê:www.assô.iâcâorenàsce. oÍs.br

São José do Rio P diâ 23 de Outubro

Ferreira Pacheco



DECI.ARAçÃO

Eu, Aparecido Ferreira Pâcheco, Prêsidente da Associâção

Renascer, inscritâ no CNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos Íins e

sob as penâs da lei:

- que a organizãção não teve contas rejeitadas pela Administração Pública, nos últimos

05 anos.

- que a organização não teve contas julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal de

Contas ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação , êm dêcisão

irrecorrível, nos últimos 8 anos.

Dêclarâdâ de Ulilidade Pública Municipal Leiaú55 de , r02l94
Dêclâmda de utilidade Públiq Esisdual Lei nÔ 1 1 .399 de 04/07/03

Re@nhecida Utilidade Pública FêderálOecÉto Publicado no OOU 17í047
ceniícado dê Eitidâde dê Fins Filanlóp co - Resoluçào no 252 dê 06/1 2/00

CNPJ: 71.744 007/0001-66

sãorosé do Rio Prêrô/sP
unldade L av.amélia cuívGabriel,4701 lã.dlh5orâiâ-Íet: 17-3213,9595

Unidêdên Ru. Sebasriônà Cándio pêrêna, 30 - làrdim Mã.àcânã - Tet 17 - 3216_9595
Émail'o.ojetos@asso.iàcaorenascêr.oÍr.bÍ 5irê:www.as§ô.ia.aorena5cêr.o€.br

São José do Rio P iâ 23 de Outubro de 2019.

Presidente Associâção Rena



clNl8o oE RtÀBrLrrÁÇÃo E rNTEGnaÇÃo

Declarâda de lJlilidade Públicã I','lunlcipalLei54s5 dê r1102/94

oeclaÍade de utilidade Pública EstâdualLêino. 11.399 de 04/07/03
Rêêonhêcide utilidade PÚblice FedêÍaloeselo Publ*ldo no Dou 17í097
ceÍ1iÍicado dê Eiudade de Fin3 FilantÍópico - Rêsolução n' 252 de o6l1aa0

CNPJ 71.744.007/0001-ô6

DECLARAçÃO

Eu, Aparecado Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no cNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO pâra os devidos fins e

sob â5 penas da lei, que a organização não possui entre seus diriSentes pessoal

- cujas contas relativa a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas pelo

Tribunal de Contas ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em

decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos;

- julgada responsável por falta grave e inabilitada para êxercício de cargo em comissão

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

- considerada responsável

estabelecidos nos incisos l, ll

por ato de improbidade, enquanto

do art da Lei no 8.429, de 02

duraíem os prazos

de Junho de 1992.

23 de Ou de 2019.

Presidentê

s,aolosé do Rio preto/sp

unidade l- av. améliã cury Gàbriêt/ 4701-lardifi Soraia -Tet:17-3213.9595
Undadêl -RuasebastianaCândio PereiÉ, 30-lãdim Marecânã-Tel: t7*3216.9s9s

Ehail: prolêtôs@a$ciâ@o.ênàrê.-or..br Site:tw.a$ftiâaoÍenàsGr.ora.br

São losé do Rio


