
ANEXO RP.Og. NEPASSES AO IERCEIRO SETOR.TERMO DE CIÊNCIA E DÉ NOTIFICAçÃO. TERMO DE

COLABORAçÃO tpd"çào do t1d p.to Resot!ção ne 11/2aa)

óRGÃo/ENTIDADE PÚBUco (A): Prefeiturâ Municipãl de são José do Rio Preto /sP - secretâria Municipal de

Assistên.ia Sociãl- SEMAS

oRGANtzaçÃo DA soclEDAD€ ctvtt PARCEIRA: Associação Renascêr - serviço de Prot€ção social Especial

pêra Pes§oês com Deficiênciá e sues Fâmílias em Centro- Oiâ.

TERMO DE COIABONAçÁO Í{' {DE ORIGEM)I OA/2O2L/SEMAS

OBJETO: Transferência de recursos financeiros destinados â execução do Serviço de Proteção Social Especial

para Pessoas com Deficiênciê e suas Fãmíliâs em Centro - Die objetivando a ofertê de atendimento
especializado de p.oteção sociâl especial de médiâ complexidade â pessoas com deficiência intelectuê1, com
vistas a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, rêduzindo a sobrecâíge
da femÍ]ialcoidador na tarefã de cuidar, contíibuindo com a prevenção dâ institucionelÍ2ação e segregação

dos usuários, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistên.ia sociâl do

Município, conÍoÍme plâno de trâbalho qoe integÍe o pÍesente ajuste.

VÂLOR DO arUSÍE (1): RS 2.090.442,00 (dois milhôes, noventa mil, quâtrocentos e quarenta e dois reais),

assim distribuídos: até RS 1.812.642,00 { um milhão, oitocentos ê doze mil, seiscentos e quarênta € dois
reaas) com recursos de oriSem municipal, até RS 253.800,00 {duzentos e cinquenta e três mil e oltocentos
rêais) com recursos de origem Íederàl e ãté RS 24.OOO,00 {vinte e quatro mil reais) com recursos de origem
esiadual.

ExERCÍcrO (11: 2022

Pelo presenteTERMO, nós, âbaixo idêntiíicados:
1. Estemos CIENTES d€ quê:
a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contâs, estará(ãol sujeito(s) a

análise e julgâmênto pelo Tribunâl de Contôs do Estado de São Pâulo, cujo trâmite procelsual ocorrerá pelo

sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópías das manifestações de interesse,
Despa€hos e Decisões, mêdiante rêgular câdâstramento no Sistema de Processo Eletrôniao, coníorme dãdos
abaixo indicados, em consonânciâ com o estabelecido na Resolução ne 01/2011 do ÍCESP;
c) além de disponiveís no pÍocesso eletrôniaô, todos os Despachos e Decisões que vieÍêm a ser tomados,
íelativamente eo ãludido processo, serão publicados no Olário Oficial do Estãdo, CadeÍho do Poder
Legislativo, pârtê do Tribunal de Contes do Êstôdo de São Paulo, em conformidâde com o artigo 90 dâ Lei

Complementar ne 7O9, de 14 dê jan€iro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
proce§suãis/ cónforme regras do Código de Processo Civil;
d) âs informâções pessoãis do(s) íesponsável(isl pelo órgão concessor, entidâde beneficiárie e intêÍessâdos,
estão cadastradas no módulo eleÍônico do "Cada«ro Corporativo ÍCÊSP - CadTCÊSP", nos termos prêvistos

no Artigo 24 das lnstruções ns 01/2020, €onformê "Declaração(ões) de Atualizâção Câdastral" anexa(s);

2. Damo.nos por NOTIFICADOS para:

a)O acompanhâmento dos atos do processo àté seujulgâmeflto final e consêquente publicação;
b) Se for o caso e de nosso intere§se, nos prazos e nàs formas legais e regimentâis, exercer o diteito dê
d€fesa, interpor recursos e o que mais couber.

São]osé do Rio Preto,28 de seternbro

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNGIA SOCIÂL
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PREFEITURA MUNICIPAL
ÂsstsTÊt{cta soctÀL
sÂo JosÉ Do Rlo PRETo

AUÍORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO PÚSLICO PÀRCEIRO:

Helena Cristina Rorales dâ Silva MaÍangoni

CarEo Secretáriâ Municipal de Assistência Social

CPF: 169.780.618 08

ORDENAOOR DE OESPESA DO ORGÃO PÚBUCO PARCEIRO:

AUÍORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENÉFICIÁRIA:

EÊ:pgrÉrcE sce-a§!!ê!a&-s-ei$le :

Hêlena Cristinã Rozeles dâ Silva MârahSoni

Cargo Secretária Munrcipal de Assistência Socaal

CPF; 169.780.618-08

Âparecido Ferreire Pechêco

Cargo Píesidente

CPF: 428.673.s58,34

P€tO óRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Helênâ Cristinâ Rozâles da Slíva glarangoni

Càrgô secretária Municipal de AsístâÉiâ social

CPF: 1ll780.61 08 /

\h ohrtQrr{ k utnaernn,
.f,,1

PELÂ ENÍIDADE PARCEIRA:

Ae*e"d" C, Ce"ef a rl io
Cargo Presidente

CPÊ: »z.ez3.sse/+ \-l
assinatura:

DEMÀrs REsPoNsÁvErs (*)
Tipo de ato sob sua

.esDohsâbilidade:
Responsável por açõês de acompanhamento, monitoíamento e avaliação.

Flaviane Medeiros Maia
Cârgo Assisteíte sociàl

148 .79úAA-29
ASsinatuíâ: :W:.*VA;-,z\4r:o
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TRIBUNAL DE CONTAS OO ESTADO DE SAO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, helêna cristina rozales da silva marangoni, CPF í69.780,618-08, atesto que na
dala de 29logl2Ú22 às í3:5í:57 minhas informaçóes pessoais perante este Tribunal
encontÍam-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguinlês dados:

. Nome Completo;

. CPF;

. RG:

. Data de Nascimento:

. E-mail institucional:

. E-mail pessoal;

. TeleÍone Celular

. Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail helênamarangonl92@gmail.com, indicado
como endeÍeço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Íribunal,
e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidadê dos dâdos prestados no Cadastro TCESP:

2299C8D8CA2603FE89656546D404070EC20CE3C842D7199600606í8í85

Esta doclaração foi cêrtlícada e sua autenticidâdê é gaÍantida pela chave

c36b626c-c37e-471 5-93dd4bca8274boac

Para conferênciâ, acess€ httpsJ/!rrww4.tce sp,gov.br/veriÍlcacao-documentos
e insira a chave acima, ou acesse pelo OR Code apresentâdo ao lêdo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÂO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, APARECIDO FERREIRA PACHECO, CPF 428.673.558-34, atesto que na data de
'19/09/2022 às l4:32:42 minhas inÍormações pessoais perante este Tribunal encontram-
se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

. Nome Completo;

. CPF;

. RG;

. Data de Nascimento;

. E-mail institucional;

. E-mail pessoal;

. Telefone Celular

. Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail APARECIOOPACHECO@GMAIL.COM,
indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o
Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer
alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESPi

904F2FD8049874F695FC34lli}9E8F4889.t A2B1 77807EE028E2670875A7DC

Esta declaraÉo Íoi certiÍcada ê sua autenticldadê é gârentíde pela 6havê

8dc1 aí 50-1 64b-45ef-86c3-8294í a9í d270

Para coníerência, acesse https://wwur4.tcê.sp.gov.br/verlflcacao.documentos
e insira a châve acima, ou acesse pelo OR Code apresêntado ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÂO PAULO

Dêclaração de Atualização Cadastral

Eu, Flaviane Medeiros Maia, CPF 348.79í.7A8-29, atesto que na data de 30,/09,/2022
às íí:12:í6 minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se
atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

. Nome Completo;

. CPF;

. RGi

. Data de Nascimento;

. E-mail institucional:

. E-mail pessoal;

. TeleÍone Celular

. Endereço Residencial.

Atesto também que o êndereço de e-mail fmedelros@riopreto.sp.gov.br, indicado
como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal,
e que é minha responsabilidade mantêio atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

aE6D5054Cí 232A4C0007705FD5075288C7C0F't r 6A02C9B4ADsôAAFACS

Esla declaração foi certificada e sua autênticidade é garantida pela chave

Ol24ct29 ac3442Íd-8e7c-êf 2cc5d 686cc

Para conÍeÍência, êcêssê httpsJ/www4.tce.rp.gov,br/veriflcacao-documentos
e insirâ a chave âcima, ou acosse pelo QR Code apresentado ao lado.
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