
/ CUARULUOS-SP 

SECRETARIA DA SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06-03/2014-ARC-FMS 
AO CONVÊNIO N º 822/2012-FMS 

PROCESSO Nº 21.331/2012-SS 

01 - PREÂMBULO 

1.1 - PARTES: MUNICÍPIO DE GUARULHOS, C.G.C. nº 46.319.000/0001-50, com sede à Av. Bom 
Clima, n º 49 - Bom Clima - Guarulhos, representado neste ato pelo Secretário Municipal 
de Saúde, Sr. CARLOS CHNAIDERMAN, doravante denominada CONCEDENTE, e a 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, associação privada sem fins lucrativos; estabelecida 
na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 - Bairro Higienópolis, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Tel.: (11) 3154-7050/3529-1550, e-mail: 
asf@saudedafamilia.org; inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 68.311.216/0001-01, neste ato 
representada pela Sra. MARIA EUGENIA LEMOS FERNANDES, portador do RG nº 
6.706.300-SSP/SP, e CPF/MF sob o nº 063.075.788-74, e pela Sra. ANA CLAUDIA BORJA 
RIBEIRO LIMA, doravante denominada CONVENENTE, estabelecidos na Lei n.º 8.666/93, 
em especial o seu art. 116, no Decreto municipal nº 28. 722, de 07 /04/11, em 
conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, 
estabelecidos nas Leis Federais nº 8080/90 e nº 8142/90, e demais normas legais e 
infralegais pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1.2 - ATO AUTORIZATIVO: Despacho do Senhor Secretário da Saúde, Sr. CARLOS 
CHNAIDERMAN, às fls. 921, do Processo Administrativo nº 21.331/2012-SS. 

1.3 - FINALIDADE DESTE TERMO: O presente termo tem por objeto apresentar o Plano de 
Trabalho para gestão do Centro de Atenção Psicossocial Arco Íris, para o período de 
01/05/2014 a 30/04/2015, bem como o Projeto "Saúde e Cultura", conforme Plano 
Operativo e Cronograma de Desembolso, anexos ao presente. 

1.4. - SUBORDINAÇÃO LEGAL: O presente Termo encontra suporte na Lei Federal n. º 8666/93, 
com alterações posteriores, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto. 

02 - RECURSOS FINANCEIROS 

2. 1 - VALOR: O valor estimativo do presente termo é de RS 2. 960.444, 16 (Dois milhões, 
novecentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

2.2 - RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes com a execução deste Termo correrão 
por conta da verba codificada descrita abaixo, empenhando-se inicialmente conforme 
segue: 

DOTAÇAO 
404.0791.1030200032.013.01.310000.339039.001 
396.0791.1012200011.001.05.300006.339039.115 

SS-DAFS-DACC-SEÇÃO TÉCNICA DE CONTRATOS E CONV~NIOS 
RUA IRIS, 320 • SALA 04 - GOPOÚVA - GUARULHOS • SP 

TELEFONES: (11) 2472-5037- FAX: (11) 2472-5041 
e-mail: contratos.saude@outlook.com 

VALOR RS 
1.633.625, 92 

50.000,00 
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03 -ANEXOS 

3.1.- ANEXOS: Este Termo de Aditamento, o Plano de Trabalho, o Projeto "Saúde e Cultura" e 
o Cronograma de Desembolso, passam a fazer parte integrante do Convênio nº 822/2012-
FMS. 

3.2. - As demais cláusulas contratuais, de comum acordo entre as partes, permanecem 
inalteradas. 

Guarulhos,30 de abril de 2014. 

Sr. CARLOS CHNAIDERMAN 
Secretário da Saúde 

GENIA LEMOS FERNANDES ANA CLAUDIA BORJA RIBEIRO LIMA 
Associação Saúde da Familia 
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CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 
CONVÊNIO Nº: 822/2012-FMS 
OBJETO: Operacionalização do Plano de Trabalho para gestão do Centro de Atenção 
Psicossocial Arco-Íris, bem como o Projeto "Saúde e Cultura" para o período de 01/05/2014 a 
30/04/2015. 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Convenente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins 
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estaido de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Guarulhos, 30 de abril de 2014. 

Sr. CARLOS CHNAIDERMAN 
Secretário da Saúde 

UGENIA LEMOS FERNANDES ANA CLAUDIA BORJA RIBEIRO LIMA 

Associação Saúde da Familia 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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PLANO DE TRABALHO 2014 / 201 5 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARCO-IRIS 

JUSTIFICATIVA 

Historicamente, as pessoas acometidas de transtorno mental grave e persistente foram 
excluídas do convívio social, isoladas em instituições fechadas. Esta prática desumana, indigna 
e iatrogênica vem sendo combatida mundialmente com intensos movimentos sociais pela 
Reforma Psiquiátrica. No Brasil, desde a década de 80 diversas experiências comunitárias de 
atenção psicossocial vêm sendo realizadas com êxito de cuidar de pessoas com esses 
transtornos no convívio familiar e social. Diferentes dispositivos institucionais vêm sendo 
desenvolvidos para dar conta dessa demanda. 

O Município de Guarulhos baseado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde e 
conforme a reorientação do modelo assistencial em saúde mental pública preconizada pelo 
Ministério da Saúde vem fortalecendo projetos e equipamentos substitutivos ao modelo asilar. 

O Centro de Atenção Psicossocial é uma unidade de saúde mental ambulatorial e 
territorial, que tem como responsabilidade a organização da rede de saúde mental do território 
realizando diversas atividades terapêuticas e de inclusão social, podendo cuidar em diversos 
níveis de atenção: intensivo ; semi-intensivo e não intensivo . Este dispositivo faz parte das 
estratégias da Reforma Psiquiátrica para o combate à institucionalização. 

O Ministério da Saúde, a partir de experiências diversas no país, regulamentou os 
serviços CAPS pelas portarias ministeriais nº 336/02, 189/02, 3088/2011 e 3089 /2011. 

A assistência prestada ao paciente no CAPS inclui as seguintes atividades: 
a. atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 

outros); 
b. atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outras); 
e. atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; 
d. visitas domiciliares; 
e. atendimento à família; 
f. atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua 

inserção familiar e social; 
g. os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

1. OBJETIVO GERAL 

Manter, através de parceria entre a Prefeitura do Município de Guarulhos/Secretaria 
Municipal da Saúde e a Associação Saúde da Família - ASF, o Centro de Atenção Psicossocial -
CAPS Arco-Íris no Município de Guarulhos oferece cuidados em saúde mental a adultos com 
graves comprometimentos psíquicos e/ou de conduta para os cidadãos moradores da Região Ili 
e Cumbica, realizando o acompanhamento terapêutico interdisciplinar e a (re)inserção social 
pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares 
e comunitários, caracterizado por um cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 
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promotor de vida. Promove ações intersetoriais fundamentais para o cuidado desta população. 
Compõe uma rede de cuidados, que faz interface com os outros equipamentos da saúde e de 
outras secretarias e movimentos sociais já existentes na região. 

li. PERFIL DA CLIENTELA 

São atendidos diretamente adultos e seus familiares com problemas relacionados à 
saúde mental em situação aguda ou crônica, comorbidade relacionada à dependência química, 
egressos de hospital psiquiátrico. 

É atendida demanda espontânea e referenciada dos serviços de saúde que compõem a 
rede e demais equipamentos públicos e privados, cujos usuários sejam domiciliados no 
Município de Guarulhos, na Região Ili e Cumbica e possam se beneficiar deste tipo de serviço. 
Os casos que procurarem o serviço e não tiverem o perfil serão cuidadosamente encaminhados 
e inseridos na rede de atenção à saúde, cultura e lazer da região, conforme a necessidade do 
mesmo. 

Ili. METAS 

Atender o disposto nas portarias ministeriais nº 336/02, 189/02, 3088/2011 e 
3089/2011: 

a. Acompanhamento no máximo de 45 adultos/mês, que demandem cuidados 
intensivos em saúde mental, num período de em média 08 a 12 semanas, podendo 
este tempo ser redimensionado, mediante a necessidade do usuário; 

b. Acompanhamento no máximo de 75 adultos/mês, que demandem cuidados semi
intensivos em saúde mental, num período de em média 08 meses, podendo este 
tempo ser redimensionado, mediante a necessidade do usuário; 

e. Acompanhamento no máximo de 100 adultos/mês, que demandem cuidados não
intensivos em saúde mental, num periodo de em média 08 semanas, podendo este 
tempo ser redimensionado, mediante a necessidade do usuário; 

d. Acompanhamento dos familiares em atendimento no CAPS, durante toda a 
permanência deste usuário no serviço, podendo as ações terapêuticas ser 
semanais ou quinzenais, conforme a necessidade do caso. 

IV. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento das atividades, o CAPS Arco-Íris, conta com a seguinte equipe 
multi profissional contratada, em regime CL T, pela ASF: 

a. 03 enfermeiros de saúde mental, 12 x 36; 
b. 04 médicos psiquiatras, 20 horas cada; 
e. 04 enfermeiros de saúde mental, 40 horas cada; 
d. 04 psicólogos, 40 horas cada; 
e. 04 terapeutas ocupacionais; 
f. 02 assistentes sociais, 30 horas cada; 
g. 08 auxiliares de enfermagem, 40 horas cada; 
h. 03 auxiliares administrativos, 40 horas cada; 
i. 04 Acompanhantes comunitários, 40 horas cada; 
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j. 01 farmacêutico,40 horas; 
k. 01 técnico de farmácia,40 horas; 
1. 01 oficineiro, 30 h; 
m. 08 auxiliares de enfermagem, 40 horas not.; 
n. 01 Coordenador de equipe. 

É feito também contrato de veículo, de limpeza e agente de portaria. 

O projeto terapêutico institucional prevê o desenvolvimento das seguintes atividades: 

ACOLHIMENTO 

É a recepção do usuano quando chega à unidade. O primeiro contato deve ser 
acolhedor com escuta qualificada como importante fator para a compreensão da situação de 
sofrimento. 

A partir desse contato, há uma triagem mais aprofundada dos casos avaliados com 
perfil para atendimento no serviço. A mesma é realizada em dupla de profissionais. Os casos 
que não são acompanhados no CAPS são encaminhados e inseridos cuidadosamente na rede de 
saúde, escolar, cultural e/ou de lazer na região, conforme a necessidade do mesmo. 

Determinando-se que ficará no CAPS, discute-se, em equipe multiprofissional, um 
projeto terapêutico singular para o usuário e seus familiares com vistas a um tratamento que 
evite rupturas e exclusão sociais e/ ou cuide de rupturas já instaladas. Os projetos terapêuticos 
singulares podem incluir várias modalidades de atendimento individual e grupal, bem como 
atividades voltadas à inserção social e circulação pelo território. 

ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS DENTRO DO CAP$ 

Atendimentos Individuais: sempre que necessário pelos diversos profissionais do CAPS; 
Atendimentos em Grupo: oferecidos pelos diversos profissionais do CAPS, podem ser verbais, 
expressivos, etc.; 
Oficinas terapêuticas: planejadas a partir das necessidades dos usuários construídas junto com 
eles. São abertas e podem ser do tipo expressivas (teatro, pintura, poesia, etc.), geradoras de 
renda (marcenaria, informática, culinária, etc.), de alfabetização (favorecer leitura e escrita), 
de auto-cuidado (higiene, consciência corporal, etc.) e outras. 
Convivência: dispositivo de cuidado para usuários que frequentam o CAPS, aderindo ou não às 
atividades ofertadas. Propõe-se a estimular sociabilidade dos usuários, através da possibilidade 
do estabelecimento de vínculos e trocas. 

AÇÕES COM VISTAS A FAVORECER CONSTANTE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE O CAP$, A 
CRIANÇA/ADOLESCENTE E O ESPAÇO COMUNITÀRIO URBANO 

a. Trazer a comunidade para dentro do CAPS através da participação em festas, 
exposições e reuniões na unidade; 

b. Participação do CAPS em festas, exposições e reuniões realizadas na comunidade; 
c. Promoção de passeios, caminhadas e visitas a equipamentos culturais e de lazer na 

cidade; 
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d. Parceria com outros equipamentos e recursos prevendo, além de encaminhamentos, 
a realização de oficinas do CAPS nos diversos espaços do território; 

AÇÕES INTERSETORIAIS 

Um equipamento como o CAPS, pautado por uma política de tratamento que luta contra a 
exclusão social, deve buscar o estabelecimento de uma rede de parcerias intersetoriais que 
sustente a meta da inclusão. 

ESTRATÉGIAS E ATIVDADES DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Reunião de Equipe: discussões dos casos (avaliações, projeto terapêutico, etc.) e de assuntos 
de organização do serviço, com a participação de toda a equipe, diariamente; 
Profissional de referência para cada caso: embora a atividade institucional contemple a 
convivência do usuário com vários profissionais da equipe, há uma dupla de profissionais de 
referência para cada caso; 
Articulação da equipe com a rede de recursos da região e da cidade: contato com outras 
unidades de saúde e outros recursos comunitários para inserção social; 
Assembleias: com a participação dos usuários, familiares e funcionários, uma vez por mês para 
construir conjuntamente e negociar as regras de convivência institucionais. 
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IV Chamada para Seleção de Projetos de Reabilitação Psicossocial: Trabalho, Cultura e 
Inclusão Social na Rede de Atenção Psicossocial 

PROJETO: SAÚDE E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DE PERCURSOS CULTURAIS, ITINERANTES E 
IMPREVISÍVEIS 

b) DADOS DO PROJETO: 

CAPS ARCO IRIS 

Endereço: Avenida João Veloso da Silva, 1142 - Cumbica - Guarulhos 

FONE: (11) 2085 6596 

Email: capsarcoiris@gmail.com 

e) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua: Íris, 300, Gopoúva - Guarulhos - São Paulo 

CEP: 07051-080 

FONE (11) 2472-5000 

D) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Secretário Municipal de Saúde: Carlos Derman 

Rua Íris, 300 • Sala 35 • Gopoúva - Guarulhos • SP 

CEP: 07051-080 

FONE: (11) 2472 5000 FAX: (11)24093155 

Email: carlosderman@guarulhos. sp. gov. br 

E) COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO 

Departamento 
Helena Saroni 

de Articulação de Redes 
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FONES: (11) 2472-5008 e 2472-5014 

Email: daras. guarulhos. raps@gmai l. com 

F) COORDENADOR DO PROJETO: 

Eva Geslaine Medina dos Santos 

FONE: (11) 2085 6596 

Email: evagmsantos@gmail.com 

G) PARCEIROS INTERSETORIAIS: 

RAPS: CAPS Adulto: Alvorecer, Dr. Osório César, Bom Clima. CAPS lnfanto-Juvenil: Recriar. CAPS 
AD: Dr. Arnaldo Bravo Brandt. Projeto TEAR. Consultórios; na Rua. Hospital Municipal de 
Urgências (psiquiatria). Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso (psiquiatria). Hospital 
Municipal da Criança e do Adolescente (psiquiatria). 

Secretarias Municipais: Cultura ( Teatro Adamastor Centro, Teatro Adamastor Pimentas, 
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Educação: Centro de Educação Adamastor Centro, 
Centros Unificados de Educação (Presidente Outra, Paraíso/Alvorada, Pimentas, Ponte Alta). 
Coordenadorias Municipais: da Mulher (Casa da Mulher Ponte Alta), da Igualdade Racial 
(Centro de Referência da Cultura Negra e Igualdade Racial - Xikelela). 

Fórum Municipal de Saúde Mental 

Conselho Municipal de Saúde 

H) BREVE DESCRIÇÃO DA REDE LOCAL DE SAÚDE MENTAL 

Guarulhos localiza-se a nordeste da Região Metropolitana de São Paulo, sendo um dos 39 
municípios que a integra, encontrando-se posicionado estrategicamente no eixo mais 
desenvolvimento do país: São Paulo / Rio de Janeiro, apenas a 17 km da Capital. Apresenta 
atualmente uma população de aproximadamente 1.260.00 habitantes (Censo 2010). Está 
dividido em quatro Regiões de Saúde (Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas) 
com aproximadamente 300 mil habitantes cada. 

Faz parte do território do Departamento Regional de Saúde I do Estado de São Paulo (DRS 1) 
dentro da Rede Regional de Atenção à Saúde 2 (RRAS 2) denominada Alto Tietê constituída por 
11 municípios. O Plano Regional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi deliberado na CIB 
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Contamos com um Grupo Condutor da RAPS constituído por representantes das 4 regiões de 
saúde, gerentes dos CAPS e Representantes dos hospitais. 

A Rede de Atenção Psicossocial de Guarulhos conta hoje com 67 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), 02 Consultórios na Rua (CnR - um na modalidade li e outro na modalidade 1) que atuam 
na região central da cidade, 06 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Núcleos de Apoio 
à Atenção Básica (NAAB - seguem as mesmas diretrizes do NASF, mas atendem as UBS de 
modelo tradicional), 04 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto de Saúde Mental (três na 
modalidade li e um na modalidade Ili), 01 CAPS Álcool e Drogas, 01 CAPS Infanta-juvenil, 01 
Projeto de inclusão social através do trabalho e cultura, 02 hospitais para retaguarda de 
urgência/emergência com eleitos em enfermaria para adultos (Hospital Municipal de Urgências 
e Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso) e 01 hospital para retaguarda de 
urgência/ emergência para crianças e adolescentes (Hospital Municipal da Criança e do 
Adolescente). 

Esta rede encontra-se em expansão. Em abril deste ano fizemos a solicitação do financiamento 
federal para a construção de mais um CAPS AD na Região de Saúde Pimentas e três Unidades de 
Acolhimento (dois adultos e uma infanta-juvenil). 

Além disso, o município está fazendo a adesão ao "Programa Crack, é possível vencer" no qual 
ainda consta a solicitação da expansão da rede em mais dois CnR - modalidade li para a Região 
de Saúde Pimentas. 

Todos estes pontos de atenção da RAPS estão em constante relação com outros equipamentos 
das diversas secretarias municipais. Em especial, podemos destacar o trabalho em conjunto 
com a Secretaria da Assistência Social, Educação, Cultura e atualmente uma maior 
aproximação da Habitação. 

1) APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

Para a montagem deste Projeto partimos da observação de que a maioria dos usuários e 
familiares dos Serviços de Saúde Mental de Guarulhos viveu parte de suas vidas em outras 
regiões do Brasil, principalmente nos Estados do Nordeste, e interior de Minas Gerais (Região 
Sudeste), experiências que os lançam cotidianamente no esforço de desterritorialização e 
novas territorializações. 

Reconhecendo que as experiências significativas de vida são permeadas pela cultura, pela 
memória social, pelos grupos sociais e comunitários, pelas experiências comunicacionais, 
optamos por apresentar um Projeto que contribua com essas diferentes realidades: resgatar 
histórias e trajetórias de vida, recuperar os elementos culturais, apropriar-se e consolidar as 
diferentes linguagens com as quais se relacionam cotidiana e historicamente. 

10 

t 



-

G UARU L NDS-SP 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06-03/2014-ARC-FMS 

AO CONVÊNIO N º 822/2012-FMS 

PROCESSO Nº 21.331/2012-SS 

O Projeto "Saúde e Cultura: A Construção de Percursos Culturais, Itinerantes e Imprevisíveis" 
será desenvolvido através de dois eixos compartilhados, concomitantes e solidários: 

Eixo 1: Cultura e Multimídias - Rádio e Cineclube; 

Eixo 2: Percursos Culturais: Resgate de Histórias e Trajetórias 

Apresentação do Eixo 1: 

Cultura e Multimídias: Rádio Imprevisível e CinemarKoiris Cineclube-cidadania. 

A coordenação geral do Projeto será realizada pela Equipe do CAPS Arco-íris em 
compartilhamento com o Projeto Tear, CAPS Alvorecer, Projeto Teatro do Oprimido. 
Acontecerão reuniões mensais dos coordenadores(as), com os usuários, familiares e outros 
interessados, principalmente os vinculados aos grupos de comunicação, expressão, rádio, 
sarau, e cineclube e demais interessados dos outros CAPS do município para discutir a 
estratégia de execução do Projeto e I se necessário, fazer ajustes. 

O processo de cotação e compra de equipamentos e materiais, contratação de Oficineiros será 
realizada através da Secretaria Municipal de Saúde, ou por quem for designado pelo Gestor 
Municipal. 

A realização das oficinas de capacitação digital introdutória e específica; e a de stencil será 
descentralizada pelos diversos CAPS, assim como na utilização de salas de informática dos CEUs 
(Presidente Outra e Paraíso/ Alvorada). 

A escolha da comunidade onde acontecerá a coleta de informações sobre o filme a ser 
apresentado, a realização de entrevistas com usuários, familiares e moradores para programas 
da Rádio Imprevisível, gravação de imagens para compor o histórico da ação cultural, serão 
todas definidas e assumidas pelos usuários-colaboradores, e apoiadas por técnicos de cada 
CAPS envolvido. 

A oficina de stencil "faça você mesmo" será realizada na comunidade escolhida e aberta a 
quem tiver interesse em participar da produção da divulgação da ação cultural - Cinema 
1 ti nerante. 

Para a divulgação do cinema Itinerante buscaremos o apoio das escolas municipais, unidades 
básicas de saúde, CRAS, Unidades do Fácil, Agenda Cultural da Cidade, Plenárias do Fórum 
Municipal de Saúde Mental, Rádios e TVs Comunitárias, Universidades locais, página web da 
Prefeitura de Guarulhos e Setor de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde. 

A solicitação que realizamos de materiais e equipamentos de som e vídeo específicos garantirá 
a qualidade desejável para a realização de sessões de cinema itinerantes durante o dia e 
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ambientes comunitários amplos. 

Ao final dos primeiros seis meses queremos ter assegurado o desenvolvimento de tecnologias 
sociais e digitais para a continuidade das intervenções culturais com o eixo na Cultura e 
Multimídias: Rádio Imprevisível e Cineclube Itinerante, nas comunidades escolhidas pelos 
usuários para a continuidade do projeto. 

Os produtos finais - Programa de Rádio, Produção de Vinhetas, fotos e vídeos comporão o 
acervo que ficará disponibilizado para os usuários, comunidades, outros serviços, pesquisadores 
e poder público. Assim, como farão parte da Mostra de encerramento do Projeto no sexto mês, 
onde serão apresentados os resultados e criações dos dois eixos do Projeto. 

Apresentação do Eixo 2: 

Percursos Culturais: Resgate de Histórias e Trajetórias de Vidas 

Como já explicamos anteriormente o Projeto será desdobrado em dois eixos garantindo dessa 
forma a ampliação e envolvimento de várias pessoas e serviços, o cumprimento das ações e a 
realização dos Objetivos. 

O Eixo 2 Percursos Culturais: Resgate de Histórias e Trajetórias de Vidas dos usuários dos 
serviços de saúde mental de Guarulhos propõe-se a partir do encontro das memórias de 
músicas, danças e comidas tradicionais dos estados de origem, reconstruir a trajetória de 
partida, de chegada dessas pessoas na Cidade. 

Serão realizadas oficinas mediadas pelas multiplicadoras do projeto Teatro do Oprimido para o 
resgate das memórias: 

• Músicas populares: coco, xaxado, samba de roda, baião, xote, forró, caipira 

• Danças: maracatu, frevo, bumba meu boi, xaxado, tambor de crioula, folia de reis, 
ciranda, entre outras. 

• Comidas típicas: feijão verde, baião de dois, canjica, queijo coalho, bolo de rolo, tutu 
de feijão, frango com quiabo, bolo de fubá etc 

Atualmente já iniciamos uma pequena experiência de resgate de músicas e danças a partir do 
Grupo de Dança "As Doidivanas" e do grupo de música, do CAPS Arco-íris. 

A cotação, a compra de materiais e insumos, contratação de Oficineiros serão realizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, ou por quem o Gestor indicar. 

A coordenação desse Eixo será de responsabilidade do CAPS Arco-íris (Grupos de Dança, 

12 



-

CUARULMOS-SP 

TERMO DE ADITAMENTO N º 06-03/2014-ARC-FMS 

AO CONVÊNIO Nº 822/2012-FMS 

PROCESSO Nº 21.331/2012-SS 

Música, Teatro do Oprimido, Rádio e Cineclube) e da Coordenadora do Projeto Municipal do 
Teatro do Oprimido. 

Desenvolvimento das Ações: 

1. As Oficinas de Dança, Música, e Construção dos Instrumentos musicais acontecerão do 
segundo ao quinto mês do Projeto, sendo sediadas no CAPS Arco-íris, CAPS Bom Clima e 
CAPS AD. Serão abertas aos usuários, familiares, trabalhadores da saúde e pessoas da 
Comunidade, sem restrição de idade, sexo, raça/cor, local de moradia. 

2. Resgate dos Percursos Culturais ocorrerão através de Encontros nos dois primeiros 
meses, para o mapeamento de usuários e familiares que tenham interesse em resgatar 
seus percursos culturais e familiares. Esses encontros serão concomitantes em todos os 
CAPS. Após a identificação das pessoas que desejam participar dos Percursos Culturais: 
Resgate de Histórias e trajetórias de Vida será realizado rodas de conversas em 
diferentes locais, possibilitando a ampliação da participação. Usaremos como 
mediadoras no apoio à construção das narrativas as multiplicadoras do Teatro do 
Oprimido, Terapeutas Comunitárias e Coordenadoras de grupos de expressão e orais que 
acontecem nos CAPS. 

3. As Oficinas de Culinária terão seus cardápios organizados após decisão dos 
participantes, tendo como espaço as cozinhas experimentais dos CAPS Alvorecer, CAPS 
Recriar e CAPS Osório César. 

4. Criação de linha de produto TRAJETÓRIAS em parceria com o Núcleo Designer e Oficina 
de Costura do Projeto Tear. Desde o primeiro mês nos dedicaremos a pesquisar, testar e 
produzir produtos criados a partir dos conteúdos das Trajetórias Culturais, que será 
distribuído como recordação para todos os participantes no evento final do Projeto, 
além de passar a compor a linha de brindes da Oficina do Projeto Tear. 

5. Oficina de Criação e Confecção de Figurinos e Adereços, em consonância com as 
escolhas dos participantes. A inspiração para essa oficina estará diretamente vinculada 
ao conteúdo resgatado nas Oficinas de danças, músicas e histórias. Essa Oficina será 
desenvolvida em conjunto com o Projeto Tear, oficinas de costura e artesanato dos 
demais CAPS, e pessoas voluntárias que aderirem ao projeto. 

6. Oficina de Organização e Confecção de Painel Fotográfico: a partir de algumas histórias 
de usuários e familiares de migrantes, reconstruir a trajetória da vinda para Guarulhos, 
das reminiscências, o que o trouxe para Guarulhos, como, onde e quando chegaram na 
Cidade. Objetiva resgatar fotografias de família, comunitárias, dialogando com as 
transformações que tem vivido. Esse Painel Fotográfico será exposto no Evento final do 
Projeto. Coordenado pelo CAPS Arco-íris com a participação de outros CAPS. 
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7. Organização de um Grande Evento no sexto mês para apresentação dos produtos e 
sentidos produzidos nas oficinas de dança, música, instrumentos musicais, figurinos e 
adereços, fotografia, gastronomia, Resgate de Histórias Trajetórias, Rádio, Cineclube 
(video), será também, nesse evento que apresentaremos a nova Linha de Produtos 
TRAJETÓRIA. Prevemos que esse Encontro acontecerá no Centro Municipal de Educação 
Adamastor Centro 

J) NÚMERO DE USUÁRIOS A SEREM BENEFICIADOS 
160 pessoas 

li) JUSTIFICATIVA 

A Rede de Saúde Mental de Guarulhos através dos Centros de Atenção Psicossocial vem 
realizando ações de fortalecimento da circulação social, expressão e participação dos usuários 
vinculados aos respectivos Serviços. Uma das primeiras experiências coletivas foi a implantação 
do Projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental, o que resultou na preparação e apresentação 
de várias cenas produzidas pelos usuários e trabalhadores da Saúde Mental. No ano de 201 O 
realizamos em Guarulhos a li Mostra do Teatro do Oprimido na Saúde Mental durante dois dias 
no Teatro Adamastor Centro (Secretaria da Cultura), onde participaram aproximadamente 600 
pessoas, com apoio do CTO - Rio de Janeiro. Desde 2009 organizamos de forma coletiva a 
Semana Nacional de Luta Antimanicomial, onde várias atividades e manifestações acontecem 
nos CAPS, nas Praças de Guarulhos e, na Manifestação Estadual da Luta Antimanicomial, em 
São Paulo. 

Neste ano inovamos ao produzir um Bandeirão dos Serviços de Saúde Mental de Guarulhos, cujo 
eixo comum era: QUAL É A SUA LOUCURA. Construção mediada pelas multiplicadoras do Teatro 
do Oprimido - Guarulhos. A experimentação de que somos mais fortes juntos tem ajudado na 
consolidação do Fórum Municipal de Saúde Mental, no Projeto CAPS na Rua, nas Ações da Luta 
Antimanicomial, na Luta pela Isenção Tarifária Municipal para os usuários que fazem são 
atendidos nos CAPS, nas Festas conjuntas. Outra experiência em andamento no CAPS Arco Íris 
são as que envolvem ações no campo sócio cultural: Teatro do Oprimido, Grupo de Música, 
Grupo de Dança, Rádio lmprevisivel e do CinemarKoiris - Cidadania Cineclube. 

Além disso, através dos Encontros mensais itinerantes do Fórum Municipal de Saúde são 
debatidas e aprovadas as propostas pertinentes ao campo da Saúde Mental, seus desafios na 
garantia dos Direitos dos Usuários e Familiares. 

Não há dúvida que nesse periodo houve um incremento e qualificação na participação dos 
usuários, familiares e trabalhadores nas Plenárias da Saúde Participativa, e do Orçamento 
Participativo organizados respectivamente pela Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de 
Guarulhos. Nessas Plenárias e nas últimas Conferências de Saúde Mental Intersetorial, Municipal 
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de Saúde os usuanos, familiares e trabalhadores têm alcançando vitórias significativas, 
aumentando o reconhecimento por parte da população de que a loucura não é um impeditivo 
para a luta e garantia de Direitos. 

Esse conjunto de vivências tem contribuído para o estabelecimento de bases éticas, estéticas e 
sociais na Rede de Serviços de Saúde Mental de Guarulhos de um Projeto que articule Saúde e 
Cultura, reconhecendo a potencialidade existente nessa aproximação. 

Após 12 anos da criação da Lei 10.216 e com várias experiências compartilhadas entre os loucos 
usuários e serviços de saúde mental vamos à direção de uma clínica ampliada que aconteça nos 
seus territórios existenciais. Do resgate cultural das histórias de vida e deslocamentos, da 
apropriação de novas formas de afetar e ser afetado, do estabelecimento de novas 
contratualidades, da produção de novas formas de comunicação, da construção de um lugar no 
mundo no qual sejam reconhecidos como Sujeitos. 

Esse Projeto tem suas bases assentadas na experiência conjunta dos Grupos do CAPS Arco Íris: 
Rádio Imprevisível, existente desde 2008; do Cineclube CineMarKoiriS - Cidadania Cineclube, 
iniciado em 2008 sendo reestruturado em 2012; Grupo de Música; Grupo de Dança - As 
Doidivanas e das Multiplicadoras do Teatro do Oprimido. 

Por isso, quando apresentamos o Projeto "SAÚDE E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DE PERCURSOS 
CULTURAIS, ITINERANTES E IMPREVISÍVEIS" apostamos naquilo que simbolicamente 
redimensiona as histórias vividas e recriadas, usando as mediações: da rádio comunicação 
(Rádio Imprevisível), do cinema através da cidadania e da subjetividade (CinemarKoiris), do 
resgate de seus percursos culturais (musicas, danças, comidas e narrativas). Nosso empenho 
será no sentido de multiplicar as boas práticas que venham resultar da implantação deste 
Projeto. 

Ili) OBJETIVOS: 

GERAL: O Projeto visa fortalecer o protagonismo, criatividade, circulação e participação dos 
usuários. Mas, também garantir condições materiais básicas para a efetivação das ações 
políticas e culturais desenvolvidas pela Rádio Imprevisível, pelo Cine Clube e pela multiplicação 
dos resgates das histórias e trajetórias dos usuários através da articulação entre cultura e 
saúde resultando futuramente em experimentações cartográficas de possíveis mudanças 
afetivas, sociais e territoriais. 

ESPECÍFICOS: 

• Resgatar os percursos culturais e trajetórias pessoais através das memórias musicais, 

15 



-

GU&RU L HDS-SP 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06-03/2014-ARC-FMS 

AO CONVÊNIO N º 822/2012-FMS 

PROCESSO Nº 21.331/2012-SS 

rítmicas e gastronômicas; 

• Ampliar a apropriação dos territórios, protagonismo dos usuários, aproximação com 
lideranças da comunidade e construção de intervenções culturais. 

• Ampliar as ações dos grupos de radio e cinema existentes no CAPS Arco Íris na cidade de 
Guarulhos, através da produção de intervenções culturais territoriais. 

• Capacitar usuários e familiares dos serviços de saúde mental nas diferentes linguagens 
digitais (áudio, vídeo, fotografia, stêncil). 

• Construir com usuários e comunidades, a partir de seus próprios referenciais, 
experiências singulares nas produções audiovisuais, artísticas, gastronômicas e criação 
de novos produtos. 

V) PLANO DE APLICAÇÃO 

Para efeitos de implantação o Projeto está dimensionado em dois eixos que serão 
desenvolvidos concomitantes, compartilhados e solidários: 

Eixo 1 - Multimídias: Rádio e Cineclube 

AÇÕES MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

1 2 3 4 5 6 

Realização de reuniões gerais dos X X X X X X 
participantes 

Preparação dos orçamentos de X 
materiais e equipamentos 

Compra de Equipamentos eletrônicos X X 

Contratação de Oficineiros X X 

Capacitação digital introdutória X X 

Inserção no Território (entrevistas na X X X 
comunidade escolhida) 

Capacitação digital especifica X X 
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Oficina de Stencil. "Faça você mesmo" X X 
Preparação da Divulgação do Filme 

Edição do material das entrevistas X X X 

Divulgação da Ação Cultural na X X X 
Comunidade - Cinema Itinerante 

Exibição do Filme e outros produtos X 
realizados 

Avaliação das Ações desenvolvidas X X 

Devolutiva dos resultados da Ação 
Cultural do Cinema Itinerante e Rádio 
Imprevisível 

Eixo 2 - Percursos Culturais: Resgate de Histórias e Trajetórias 

Ações Mês Mês Mês Mês Mês 

1 2 3 4 5 

Encontros para mapeamento de trajetórias X X 
com usuários e familiares 

Compra de materiais de consumo e X X 
instrumentos 

Contratação de Oficineiros X X X 

Oficinas de Dança X X X X 

Oficinas de Musica X X X X 

Oficinas de Construção de Instrumentos X X X X 
Musicais 

Oficinas de Culinária X X X 

Criação de linha de produto Trajetórias em X X X X X 
parceria com o Núcleo Designer e Oficina de 
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Trabalho Tear a Costura do Projeto Tear 

Criação e confecção de figurinos e adereços X 
(Musicas e danças regionais) em parceria com 
Oficina de Costura do Projeto Tear e Ala X X 

Loucos pela X (São Paulo) 

Roda de conversa trajetórias e construção do X X X X 
percurso de histórias 

Produção de produtos multimídia com X X X 
usuários (rádio Imprevisível e cineclube 
CinemarKoiris) 

Organização de material (histórias, registros, X X 
pesquisa) para Painel Fotográfico Trajetórias 

Confecção do Painel Fotográfico Itinerante X 
Trajetórias 

Exposição Fotográfica Trajetórias 

Encontro Final - Grande Evento -
apresentação das oficinas de dança, música e 
gastronomia; Exposição Painel das Trajetórias 
e Linha de novos Produtos Trajetórias no 
Centro de Educação Adamastor - Centro 

Avaliação do andamento do projeto X X 

Distribuição de 1 DVD com a memória do 
Projeto Integral para cada participante 

V)ORÇAMENTO 

X 

X 

X 

X 

X 

O projeto apresentado totalizará o valor de RS 50.000,00. Será apresentado em dois quadros 
seguindo a mesma orientação do quadro de Ações acima, somente para efeito de visualização. 

Eixo 1 - Cultura e Multimídias: Rádio Imprevisível e CinemarKoiris -Cineclube 

ITEM QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) 

Oficineiro para capacitação digital introdutória 20 horas/mês R$ 2.800,00 
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(tecnologia e linguagem digitais, internet e suas R$ 70,00 
ferramentas) 

Oficineiro para capacitação em midias (dominio 20 horas/mês R$ 2.800,00 
da tecnologia e linguagem audiovisual, manuseio R$ 70,00 
de material de projeção, filmagem e edições de 
áudio e video) 

Oficineiro para capacitação no uso do stencil 20 hora:s/ mês R$ 1.000,00 
(preparação do material de divulgação, produção RS 50,00 
das artes) 

Material gráfico para divulgação (banner, faixas, Banner (03) R$ 500,00 
folhetos) 

Faixa (03) 

Folhetos 
(1000) 

Filmadora e câmera fotográfica 20MP, zoom 01 R$ 1.500,00 
óptico, HD, cartão de memória 8GB 

Aparelho DVD Blu-Ray 01 R$ 350,00 

Tela retrátil com tripé, 100 polegadas, 1.80 X 01 RS 580,00 
1.80 

Projetor 5000 lumens 01 R$ 4.800,00 

Notebook 16GB, HD 1 TB, Blu-Ray 01 RS 4.200,00 

Mesa de som 20 canais, entrada USB 01 R$ 1.200,00 

Gravadores digitais de áudio 06 R$ 360,00 

Microfone sem fio UHF duplo 04 R$ 2.000,00 

Pedestal tripé para caixa de som 02 R$ 200,00 

Microfone Condensador (uso em estúdio) 02 R$ 1.000,00 

Programas de edição de áudio e video 02 R$ 1.000,00 

Caixa de som amplificada ativa 02 RS 3.800,00 
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Caixa de som amplificada subwoof er 02 RS 2.000,00 

Cabos diversos (P10-P10, P2-P2, P10-P2, Diversos RS 700,00 
conectores) 

Extensão 100 metros 01 RS 150,00 

SUBTOTAL RS 30. 940,00 

Eixo 2 - Percursos Culturais: Resgates de Histórias e Trajetórias 

ITEM QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) 

Oficineiros de Musica e Dança 02 Contrapartida 
Secretaria Municipal 
Cultura 

Oficineiro de Costura 01 (RS 70,00/h RS 4.200,00 
60hs) 

Materiais e insumos para confecção de adereços Diversos RS 5.ooo,oo 
e figurinos para as oficinas de dança e musica 

Materiais e Insumos para a construção dos RS 2.260,00 
Instrumentos Musicais 

Insumos para as Oficinas Culinárias RS 3.000,00 

Impressões Fotográficas para confecção do Painel 40 RS 800,00 
das Trajetórias (30x48 e 20x30cm) 

Painéis Itinerantes em MDF (Oficina de 02 (RS 400,00 RS 800,00 
Marcenaria Projeto Tear) cada) 

Material para criação e produção da Linha de RS 2.000,00 
Produtos com Núcleo Designer e Oficina Tear e 
Costura (Projeto Tear) 

Material de Divulgação Banneres (05) RS 500,00 

Digitalização dos DVD 200 (RS 2,50) RS 500,00 

SUBTOTAL R$19.060,00 
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VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 50.000,00 

Obs.: Eixo 1 RS 30.940,00 + Eixo 2 RS 19.060,00 

VI) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Como mecanismo de acompanhamento e avaliação será realizado um diário de campo, o 
registro fotográfico e audiovisual das ações, lista de freqüência dos participantes nas oficinas, 
lista de presença nas atividades públicas. A avaliação será realizada com a comunidade nos 
eventos públicos com uma pesquisa de opinião; e, através de rodas de conversa com os 
usuários colaboradores. Considerar-se-á para a avaliação: 

• Envolvimento dos usuários e familiares na preparação e desenvolvimento das ações 

• Alteração da capacidade de circulação, participação e negociação dos usuários 
envolvidos na cidade; 

• Qualificação, ampliação e fortalecimento da Rádio Imprevisível na articulação com 
demais CAPS e eventos na Cidade, incluído a criação de novas intervenções. 

• Ampliação e multiplicação do Circuito do Cinemarkoiris Cineclube-Cidadania, para 
outras comunidades a serem escolhidas pelos usuários de todos os CAPS. 

• Ressignificação das trajetórias e perspectivas de vida dos usuários. 

• Perspectiva de continuidade do Projeto com Parcerias locais 

• A Prestação de Contas Físico-Financeira deste Projeto será feita em separado 
do Plano de Trabalho. 
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ASSOCIAÇAO SAUDE DA FAMILIA 
COORDENADORIAS DE SAUDE 

SECRETARIA DA SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE CONVENIO Nº.GUARULHOS / ASF 

li - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO UNIDADES - CONDENSADO - CAPS ADULTO ARCO IRIS 

VALORES MENSAIS PROPOSTOS PARA O EXERCICIO DE- 2014 - 2015 

ESPECIFICAÇÃO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1. RECURSOS 
HUMANOS 151.203,94 151.203,94 153.298,78 153.298,78 157 ... 939,63 157.939,63 157.939,63 157.939,63 

Equipes CAPS Ili 
126.759,23 126.759,23 125.965,27 125.965,27 125.965,27 125.965,27 125.965,27 125.965,27 

ALVORECER 
Estimativa dissídio 
março - - 2.888,80 2.888,80 2.888,80 2.888,80 2.888,80 2.888,80 

Estimativa dissídio 
maio 4.640,85 4.640,85 4.640,85 4.640,85 

Estimativa dissídio 
setembro - " 

Provisionamento 24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 

2. MATERIAL DE 
CONSUMO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Material de consumo 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3. SERVIÇOS de 
TERCEIROS 74.772,35 26.772,35 24.772,35 25.821,85 27.816,99 26.907,49 25.088,49 25.509,24 

Contratos Diversos 17.558,36 17.558,36 17.558,36 17.698,36 17.874,50 17.874,50 17.874,50 18.295,25 
Congresso I 
conferência /estadia 

2.000,00 /passagem 

Locação de 
veículos 5.713,99 5.713,99 5.713,99 6.623,49 8.442,49 7.532,99 5.713,99 5.713,99 

SS-OAFS-DACC-SEÇÃO TÉCNICA DE CONTRATOS E CONV~NIOS 
RUA IRIS, 320 • SALA 04 • GOPOÚVA • GUARULHOS - SP 

TELEFONES: (11) 2472-5037 - FAX: (11) 2472-5041 
e-mail: contratos. saudeíjloutlook.com 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

258.925,34 258.925,34 258.925,34 258.925,34 2.276.465,32 

220.367,79 220.367,79 220.367,79 220.367,79 1.890.781,24 

2.888,80 2.888,80 2.888,80 2.888,80 28.888,00 

4.640,85 4.640,85 4.640,85 4.640,85 37.126,80 

6.583,19 6.583,19 6.583,19 6.583, 19 26.332,76 

24.444,71 24.444,71 24.444,71 24.444,71 293.336,52 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

- -

36.916,11 37.998,98 37.998,98 37.998,98 408.374,16 

29.702,12 30.784,99 30.784,99 30.784,99 264.349,28 

2.000,00 

5.713,99 5.713,99 5.713,99 5.713,99 74.024,88 
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Manutenção predial 1.000,00 1.000,00 
Transporte Local 500,00 500,00 
Equipamentos de 
Protecão Individual - -
Saúde e cultura 50.000,00 -
4. MANUTENÇAO 600,00 600,00 
Manutenção 600,00 600,00 
5. REPAROS/ 
ADEQUAÇÕES 5.000,00 -
Reparos/adequações 5.000,00 -
6. OUTRAS 19.950,11 19.950,11 
DESPESAS 
Utilidade Pública 1.708,41 1.708,41 
Despesas Adm. 18.241,70 18.241,70 

Equipamentos 
5.000,00 

TOTAL DE 
CUSTEIO 253.526,40 200.526,40 

------.-~ f, 

TERMO DE ADITAMENTO Nº O6-03/2014-ARC-FMS 

AO CONVÊNIO N º 822/2O12-FMS 

PROCESSO Nº 21.331/2012-SS 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

- - - - - -
- - - - - -

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

- - - -. - -
- - - - - -

19.950,11 19.950,11 19.950,11 19.950,11 19.950,11 19.950,11 

1.708,41 1.708,41 1.708,41 1.708,41 1.708,41 1.708,41 

18.241,70 18.241,70 18.241,70 18.241,70 18.241,70 18.241,70 

200.621,24 201.670,74 208.306,73 207.397,23 205.578,23 205.998,98 

23 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

- - - -
- - - - 50.000,00 

600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00 

600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00 

- - - - 5.000,00 

- - - - 5.000,00 

19.950,10 19.950,10 19.950,10 19.953,50 239.404,68 

1.708,40 1.708,40 1.708,40 1.711,80 20.504,28 

18.241,70 18.241,70 18.241,70 18.241,70 218.900,40 

5.000,00 

318.391,56 319.474,43 319.474,43 319.477,82 2.960.444, 16 


