
PREFEITURA IIIUNICIPAL
a§stsÍÊ cra soctÂL
sÃo JosÊ Do Rro PREr9

ANEXO RP.Og - REPASSES AO TERCEIRO SEIOR . TERMO DE OÉÍ'IOA E DE ÍIOTI'ICAçÁO " TERMO

DE COTABORAçÃO

óRGÃO/EünDADE PÚ8u@ la): Prefeiturê Municipal de São Josê do Rio Preto /sP - sêcrêtarià
Municipal de Aisistênciâ Sociâi - SEMAS.

oRGANtzÂçÃo DA SoctEDADE cMt PARGETRÀ: Àscieção Rênás.er - sêrviço dê Prot€ção

Social Espêcialpãrã Pessoes com Deficiêncjã êsuâs fâmíliâsêm Centro - Diâ

ae aDmvo Âo rERMo oE corÁBoRAçÁo i' (DE oRtGEM): 15/2017

OBTETO: Constitui objêto do prêsentê instrumento â trànsfêrênciã de recursos financeiros

destinados â prorro8âÉo da vigênciã dõ pârcêriâ pârô ê)(êcu!âo do Sêrviço dê Protêção Socaâl

Espê.iâl parâ Pêssoas com Deficiênciã e suas Famílias em Centro - Dia obje,tivando a oferta de

atendimênto êspêciâli?âdo dê pÍotêção so.ial êspeciâl dê médià compl€xidàde â p€ssoas com

deficiência intel€ctual, com vist s a promover a aúonomae, e inclusão sociál e ã mêlhoriâ dâ

qualidãdê de vida, rêdu.índo a sobrecârF d3 familjá/cuidâdor nâ târefâ de cuidàr, contrjbuíndo

com ã prêvênção dâ iostitucionalizeção ê *EEgeção dôl usúíor coríorme plano dê trâbalho
quê int€grã o prê§ênteãjustê.

VALOR OO AUSIE (1): R§ RS 6/4.19qoo {seilcêntos ê setenta e quatro mÍl, cento e novênta

reaÍs), sêndo: RS 578.190,00 {quinhentos e setentà e oito mil, cênto € noveíta reais} com recursô

municipàle R$ 96.00q00 (novêntâ esêis milrêai!)com rêcurso estadual.

EXERCíOO (1): 2021

ADvoGADo(s)/ Ne oAB/ Ê-Mrqlt- (21;

Pelo prêsênte TÉRMO, õó§, abaixo idennficados:

1. Estámot OE TES dê que:

ã) o ajuste acima referido ê seus aditãmêtrtos / o procêsso de preíâção de con!át estàrá(ão)
sujêito(s) à ânálisê ê julgamento pêlo Tribunal de Contãs do Estãdo de São Paulo, cujo trâmite
p.oêsuâl ocorreni pelo sktema eletrônico;
b) poderemos ter acê6so âo procêsso, tendo vista e ôdráindo cópias das íBnifêstações de
jnterêsse, Despachos e Oêcisôe6, m€diântê e€ular càdastramento no Sistema d€ Processo
Êlêtrônico, conform€ dados abâixo indicados, êm consonâície com o estebêlecido na Resoluçào
n! 01/2011doTCrSPj
c) âlán de dísponíveis no processo eletónico, tdos o5 Despâchos ê Dêcisões quê viêrên ã 5êr
tomados, relativam€nt€ ao aludido procer.o, sêrão publicâdôs no Diá o Ofi.ial do Est do,
Gde.no do Poder Legislâtivo, pârtê do Ííibunâl de Contas do Estado d€ são Paulo, €m
conformidâdê.om o artito 90 da Lêi Complernêítâr ne 7m, dê 14 dêjanei.o dê 1993, iniciando-
se, a pãrtir dê ênülo, â êontatem dos prãzos pro.essuais, .onforme rêgrâs do Codiso de Processo
Civil;
d) as informaçôes pêssoãis do(s) responeável(is) peto órgão concessoí e entidãdê beneÍÍciánâ,
êstão cada§tmdas no módulo eletrôni@ do "Càdastro Coíporâtivo TCESP - CadTCESp,,, not
termos prcvistos no Artigo 2e das lnstruçõ€s ne0v2020, conforme "De€larãção(ões) de
Atuàliraio Cadastral" an€xâ(s);

sEcRErÂRrÂ Mur{ropÂt oE a§srsÍÊÍ{oa soclÁr
Rua ioâo T.n.iE, 250 - saírâ (,u ctP 1501t-130, s30ro* iro Rio Preto,5P
Telêíôh. {1?) 3211 6510 - 3hé@rioí.êo5e.Ed-b. - ww-rioprêto.sp ,w.br



2. Darncnos porNOIr|CÂDOS parár

â) O acompâ nhamento dos ãto6 do Procêsso ôté sêu iulgamento finale cônlequênte publicaçâo;

b) !,ê fôr o cãso e de nose intêrês!ê, nos pr.zos e nas formãs lêtãis e r€glmentàit êxêícer o

dirêito de dêfesa, interpor rêcur.os e o que mãis Êoubêr.

Sãorosédo Rio Prêto,28 de setembro dê 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
ÂssrsrÊNGtÂ soctaL
sÃo JosÉ Do *ro PRET,o

SECREÍARIA MUNISPAI DE ÂSSISTÊIICIÂ SO{JAI.
Rua 16á0 ÍêúêiE, 260- sânr. cJw - cE? !í14-1aO - Slo Joé do Rio Pr.to - SP

rê1.6n. {17) 3211 6src - *ma@.ioÉêto.sÊsd.6r - ww.rioer€to sp,tov,br

AUTORIOADE MÁXIMA DOORGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Helenâ Cíistina Rozalês da Silva MaíanSoni

Secrêtária Municipa I de Ássistên.ià Social

169.780 618-08

AUTORIDADE MÁXIMA OA ENTIOÂDE EENÊFICúRIA:

ApaÍ€.ido Fer'êiÍa Pache.o

Cargo

PETO ÓRGÃO PÚSTrcO PARCEIBO:

Helena 

'/is.tfr 
Ro.atê/ da SiÚa Maíangoni

Cargo secret{ía VlqlJc;pat Áe Nsirtênciâ social

t6ri§.il{es - /

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

aperecidofeÍÍêira +checo
c2rgo Presidente

42A.6'?3.55A44 .. ^ i

.-t- -
C)v:loí reDs:do ê da.irio, qo.ndô iê úià, d€ pr*6{ dê F.r:ç:. dê .oda
12) F*urarío. tndi- qEtrdô il rodôido, i ds.nóq i*riia, o ádê.êço .l*óorc..



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, hêlena cristina rozales da silva marangoni, CPF 169'780.618-08, atesto que na
data de 30/09/2021 às 12i07i21 minhas informaçóes 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;

. TeleÍone Celular

. Enderego Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail helenamarangoni92@gmail.com, indicado
como êndereço píincipal no Cadastro TCESP, é o ênderêço de contato com o Tribunal,
e quê é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso dê qualquer altêração.

Código de autenticidade dos dados prestâdos no Cadastro TCESP:

E48DDA5C05573828?EC2BB7 07 CF 932E3,F A998227 621872A74E3548DC E7

Esta declarêçáo foi ceriificada e sua autenticidade ó garanlida pela chave

1 40361 22-A7'l 54382-9Ía4-8427 c2e66c4a

Para conferência, acesse https://www4.lcê.sp.gov.br/veriÍioãcao-documênto§
e insira a chavê âcima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado



TRIBUNAL DE CoNTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, APARECIDo FERREIRA PACHEco, CPF 428.673.558-34, atesto que na data de
O5l1ol2021às 16:04:í4 minhas informações 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 APARECIDOPACHECO@GMAIL.COM,
indicado como endêreço 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 dê autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

784E7EA579EE28C92255300287 564183É7 7 C237 3C7 C47 EDA9D0A08C7F63

Esta declaraçáo foi cêrtiÍlcâda e sua autenticidadê é garaniídâ pela chavê

bcí 67dga-9cdd4a0a-b6fa-57869f3e31 dí
PaÍa conlerênciâ, acessê httpsJ/www4.tcê.sp.gov,bÍ/veÍiflcácâo-documentos

e lnsira a chave aclma, ou acesse pêlo QR Code âpresentado ao lado,


