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aNEXO Rp-09 - REPASSES ÀO TERCETRO SETOR -TÊRMO DE ClÊilClA E DE NOI|FICAçÃO - TERMO DE

EAMEN'IA kedoção dado peto Resôtuçãó he 11/2021)

óRGÃO/ENTIDADE PÚBLlCO {a): Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto /SP - Secretaria

Municipâl de Assistência Social - SEMAS

oaGANIZAçÃO DASOCIEDADE CIVILPARCEIRÀ: Associação Re na§cêr - Aq uisição de Equlpamentos.

TERMo DE FoMENTo N" (DE oRIGEM)r 22/2o22lsÉMAS

oBJETo: Transferência dê recursos Íinanceiros oriundos de emenda parlãmentar estadual/ Fuhdo

Éstadual de fusistência Social- EEAS, destihado a aquisição de equipamentos para incremento dâ

execução do Serviço de Proteção Social Especiâl para Pessoês csm Deficiência e suas Famílias em

Centro Dia, no ámbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Sociâl do

Mun:cípio, conforme plano de trabalho que intêgra o presente ajuste.

vaLOR DO arU§TÉ (1): R$ 100.000,00 (cem mil reàis), em paÍcela única, com recursos oriundos de

emênda parlâmentâ r estaduâ I via Fundo Municipal da Assistência Socià1.

EXERCÍAO (1): 2022

Pelo presente TERMO, nós, ôbaixo identificados:

1. Estemos CIEI!ÍES de quel

a) o ajuste acima referldo e sêus aditamentos
sujeito{s) a análise e julgamenio pelo Íribunal
processual o(oríerá pelo sistemà elerrônrco;

/ o processo de prestâção de contêt estará{ão)
de Contas do Estado de São Paulo, cuio trâmite

b) poderemosier acesso ao pÍocesso, tendo vistâ e exraindo cópias das manifestâçôes dê interesse,
Despachos e Decisões, mêdiantê regular cadastrãmento so Sistema de Processo Eletrônlao,
conforme dâdos abãixo indicàdos, em corsonância com o eJÉbelecido nâ Resolução ne 01/2011 do

c) além de disponiveis nô pro.êsso eletrôn,co, todos os Despachos e Dêcisôês que vrerem a ser
tomados, relativamente ao aiudido processo, serão publicados no Diário oficiâl do Estado, Caderno
do Poder LêEislativo, parte do Íribunal de Contas do Estado dê São paulo, em conformidade com o
art'go 90 dâ têi Cornplemêntar hs 709, de 14 de iãreÍro de 1993, iniciândo-se, a partir de então, ê
contâgem dos prazos proaessuais, aonforme regras do Código de processo Civil;
d) âs informâções pessoais dois) responsávellis) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e
interessados, estâo cadãstrâdas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporâtivo TCESP - CadTCESP",

nos teÍmos pÍevislos no Âítigo 2p das lnÍruçõe5 nÊ 0112020, conforme "De.laração(ôes) de

Atualização Cadastral" anexa{s};

2. Oams-hos por NOTIETCADOS parâ:

al O a€ompanhamento dos atos do processo até seu julgâmento final e consequente publi€ação;

b) Se for o aaso e de hosso ihteresse, nos prãzos e nas formãs legais e regimentêis, exercêr o direito

de defesa, inrerpor recursos ê o que mais couber.

5êo lo5é do Rio Prelo. 30 d. dgoslo de 2022.
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práti6 do êto j!ndi&, na iondição de oidenado. da dspesa; de panes .ontrata.ies; de resFonsáveis por açôes de
ã.onpanhamênt , monitorãmênto e ãvãliãrãoi dê responsávéis p§r pro.ês$s li.üãbnoq dê resporsávêis por prcslaçôês dê.ontàs: de
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ÀUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO PÚBUCO PARCCIRO:

Helenâ cristinà Rózâles da Silvà Maran8oni
Cargo Secretária Municipal de Assistência Soüal

CPF: 159 730.618-08

OROENADOR O[ DESPESA DO ORGÃO PÚ8TICO PARCEIRO:

Nome: Helenâ Cristinâ Rozales dâ Silvâ Mãíângoni
Cargo Secretária Muni.ipal de Assisténcia Sociàl

CPF: 169 780.618 08

AUTOSIDAÚE MÁXIMA DA ENTIDADE BfNEFICIÁRÁ:

Apãr€cido Ferrêirâ Pa.he.a
Cargo

CPF: 428.673.558,34

Responsáveis que assinaram o airiste:

PELo ÓRGÃo PÚBLIco PARCEIRoI

PÉLA ENTIOADE PARCEIRA:

DEMATS nESpONSÁVHS (*)

Helena cristinâ Aâ Silvâ Marângoni
Assistência Soclal

'fipo de ato sob sua
responsâbilidade:

Responsável por ações de acompanhâmento, monitoramento e

avaliação.

Flaviane Medêiros Mâia

Careo

CPFI 348.191148 29

Assinaturâ:
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TRIBUNAL DE CONTAS DO E§TADO DE SÃO PAULO

Oeclaração de Atualização Cadastral

Êu, helena cristina rozales da silva marangoni, CPF 169.780.618-08, atesto quê na
dala de 3110812022 às 10:47:06 minhas nformaÇôes pessoai§ perante este Tr bunal
encontram-se aiualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando o§ seguintes dadosl

. Nomê Completo;
, CpFl
. RG:

. Data de Nascimênto;

. E-mail institucional;

' E-mail pessoal;

. Íelefonê Cêlular

. Endereço Residencial.

Atesto também qLre o endereço de e-rÍrall helenamarangohl92@gmail.com, indicado
oomo endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de conlato com o Tribunal,
e que é minha responsabrldade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteíação.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

2299C8D8C42603FE89656546D404070ÉC20CE3C842D7 l 996006061 8185

Esta declâÍaçâo foiceÍlilicaü e sua autenlicidade é garantida pela chavê

0c05eb7d.ê6a54597-8e5ô-arl c8543c2c0

Parâ conlerênclâ, acessê httpsrrwww4.tcê.3p.gov.br/veriÍicâcaodocumentos
e nsira a chave aclma ou acesse pelo OR Code aprêseftado ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, Flaviane Medeiros Maia, CPF 348.79í.788.29, atesto que na data de 3110812022
às 11123147 minhas informaÇões pessoais perante este Tribunal encontram-se
atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dadosl

. Nome Completo;

. CPF;

. RG;

. Data de Nascimentoi

. E-mail institucional;

. E-mail pessoal;

. Telefone Celular

' Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail Ímedeiros@riopreto.sp.gov.br, indicado
como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal,
e que é rninha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidadê dos dados prestâdos no Cadastro TCESPI

AE6D5054C1 232A4C00D7705FD50752B8C7C0F1 16A02C9B4AD56AAFAC8

Esta declarâÇáo Ío cênificada e sua autêntic dade é garantida pela chavê

b795f6fb-35ca-49ed-8260-61 cb58a79ceb

Pârâ conferênc a, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/veriÍicacao-docurnentos
e ins ra a châve âcrma, ou acesse pelo OR Code apÍesentado âo lâdo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração dê Atualização Cadastral

Eu, APARECIDO FERREIRA PACHECO, CPF 428.673.558-34, atesto que na data de
1910912022 às í4:32:42 minhas informações pessoais perantê este Tribunâl encontram-
se atualizadas no sistema Cadastro TCÊSP, constando os seguintes dadosi

. Nome Completo;

. CPF;

' RG:

. Data de Nascimento;

. E-mail institucional:

' E-mail pessoali

. Telefone Celular

. Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail APARECIDOPACHECO@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
alteraçáo.

Código de autenticidadê dos dados prestados no Cadastro TCESP:

90AF2FD8049874F695FC3A439E8F4889't A2B1 77807EE028E267 0A7 547 DC

Esta declaração Íoi cêrtiÍicada e sua autenlicrdade é garantida pêlâ chave

8dcí a1 50-1 64b45ef-86c3-82941 a91 d270

Pâra coníerência, acesse httpsr/www4.tce.sp.gov.br/veriÍicâcao-documentos
ê insira a chave âcima, ou acesse pelo QR Code apÍesentado ao lâdo.


