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ANEXO Rp-09 - REPASSES AO TERCETRO SETOR - TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAçÃO - TERMO DÊ

FOMENTO ledação dodo pela Resoluçõo ne 11/2021)

ÓnOÃo/ervrlDAoÊ PÚBLlCo {A): Prefeitura Municípal de São José do Rio Preto /SP * Secretaria

Municipal de Assistência Social - SEMAS / Conselho Municipal dos Direitos da CrianÇa e do

Adolescente - CMDCA.

oRGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação Renascer / Projeto "Atendimento

reabilitaçâo física para pessoas com deficiência múttipla".

TERMO DE FOMENTO N" {DE ORTGEM}: O5/2A22- SEMAS/CMDCA

OBiETO: Transferência de recursos financeiros destinados à execução do Projeto "Atendimento em

reabilitação física para pessoas com deficiência múltipla", objetivando ofertar a reabilitação física,

além da intelectual, para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, provenientes de bairros em

situação de vulnerabilidade sncial, de São José do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de

equipamentos, materiais e contratação de recursos humanos, de forma a qualificar e ampliar o

serviço com uma nova modalidade de reabilitação, trazendo um trabalho diferenciado e inovador,

pela integração de terapias, equipe multiprofissional, objetivando o alcance de melhores resultados

no desenvolvimento neuropsicomotor para pacientes com múltíplas deficiências, no âmbito da Rede

de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme plano de trabalho
que integra o presente ajuste.

VALOR DO AJU§TE (1): R$ 295.885,18 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e cincç
reais e dezoito centavos), com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
_ FMDCA.

EXERCíCIO {r}:2022

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão)
sujeito{s) a análise e julgamento pelo Tríbunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso âo processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestaçôes de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução ns OL/2A!7 do
TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido procêsso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 5ão Paulo, em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar ne 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e

interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP",

SECRETARIA MUNICIPAT DE A§SISTÊNCIA SOCIAT
Rua João Teixeira, 250 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone 177)321,16510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOGIAL
sÃo JosÉ Do Rto PRETo

2

nos termos previstos no Artigo 2s das lnstruções ns A7/202A., conforme "Declaração{ões) de

Atualização Cadastral" a nexa(s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São iosé do Rio Preto, 03 de março de2022.

SECRETARIA MUNICIPAI. DE ASSI§TÊNCIA SOCIAT
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone (17) 3211 6510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto,sp,gov.br

AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Cargo Secretária Municipal de Assistêneia Social

CPF: 169.780.618-08

ORDENADOR DE DESPESA DO ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Cargo Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 169.780.618-08

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco

Cargo Presidente

CPF: 428.673.558-34

Responsáveis que assinaram o aiuste:

PELO óRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

da Silva Marangoni
Assistência Social

Presidente do CMDCA
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Responsáveis que assinaram o aiuslei

(1) Valor repassado e exercício, quando processc dê prestação
(+) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do{s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrÍdo para a

prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de

aconrpanhamento, monitoramento e à\râlÍação; de responsáveis por processos iicitãtório§; de responsáveis por prestâções de contas; de

responsáveis com atribuições previstas em atcs legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência
deste Tribunal, Na hipótese de prestaçôes de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles § arrolados como
subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação especíÍica. (ínciso acrescido pela Resoluçõo ne fi/2A27)

SEERETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua loão Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone t17) 3211 6510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

DEMATS RESPONSÁVE|S (*)

Á,

Tipo de ato sob sua

responsabilidade:
Responsável por ações de acompanhamento, monitoramento e

avaliação.

Nome: Sônia Maria Rodrigues

Cargo Técnico Especialista em Desenvolvimento Social

CPF: CPF: 456.789.441-34

Assinatura: b{tue.$"(
Valor repassado e exercício, quando se tratar de de contas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Gadastral

Eu, helena cristina rozales da silva marangoni, CPF 169.780.618-08, atesto que na
data de 0410312022 às 11:30:58 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 helenamarangoni92@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 TCESP:

D F C 544AA A24 A21 5 B 594 1 E B B E 3 3 0 5 1 A B I 1 7 C F 549 I 0 B 64 67 1 CÉ29 1 257 2D C

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

3 4ccf27 8-943c..4b 55-80 ee-ee2faccf9 67f

Para conferência, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.
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TRIBUHAL trE GoNTAS BO ESTAI}O DE SÃO PAULO

Seclaração de Atualização Cadastral

Eu, APAREGIDO FERREIRA PACHEGCI, CPF 428.673.558-34, atesto que fia data de
07/031?03? às §7:59;35 minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-
se atualizadas no sistema Cadastro TÇESP, constando os seguintes dadcs:

' Norne Conrpleto;

" CPF;

. RG;

. Data de Nascirnento;

. E-mail institucional;

. E-mail pessoal;

" Teleíone Celular
. Endereço Residencial.

Atesto tarnbém que o endereço de e-mail APÂR€CI§CIPACHECO@GMAIL.COM,
indicado corno 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 TCESP:

gOAF2FD§IÜ4gB74F695FC3A43gEBF48SgÍ,4281 77BO7EEOzB§267087547 DC

Esta declaração foi certÍficada e sua autenticidade é garantida pela chave

4d atIS c7 d-'l â1 c-4abf-b da2-fa8c20553 023

Para coníerência, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/veriÍicacaodocumentos
e insira a chave acinra, ou ãcesse pelo QR CocJe apresentado ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, Fernanda Paula Magossi Arado, CPF 327.737.338-00, atesto que na data de
0710312022 às 14:35:29 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 farado@riopreto.sp.gov.br, 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 TCESP:

3E9C93DC64F1 EE8009F36E93CA2A6F96508CD239DE9D4A3EF86CCB8878

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

b5d7caf0 -f7 1Í 48d3-g b51 -bgd b95b9 1 1 af
Para conferência, acesse https://www4.tce.sp.gov.brlverificacao-documentos

e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, Sonia Maria Rodrigues, CPF 456.789.441-34, atesto que na data de 1610312022
às 11:54:06 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 sorodrigues@riopreto.sp.gov.br, 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.

Codigo de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

c44E6E6E1 6645F96EB0388C0 03E-1C17 47CA3776880C1 C36ED8B2B61C1 4E

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

7 4d3 d067 -b46e-4be9 -gd 23 -9884 í d 3 5620 I
Para conÍerência, acesse https://www4.tce.sp.gov.brlverificacao-documentos

e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.


