
Prefeitura Mu nicipal de Campi nas

Segunda-feira, 25 de sete mbro de 2017

SECRETARTA DE AS$STÊNCIA SOCIAI E SEGURANçA

SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

DESPACHO AUTORIZATIVO . EDITAL DE CHAMAMENTO N.S UINfi - GRUPOS

REMANESCEflTES DOS SERVIçOS COMPLEMEIVTARES

Despacho expedido pela Secretária Municipalde Assistência Social e Segurança Alimenbr em

22/@l2OL7

Protocolo n.e g I LOI L7O9O

I nte ressado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂN CER E HEMOPATIAS

Objeto:
Termode Colaboração

Considerando terem sido cumpridas todas as etapas, formalidades e exigências do Edital de

Chamamento n.e Ml2O17, bem como da Lei Federal n.s 13.OL9/2O14 e suas alterações e

atendidas às condicionantes e recomendações contidas no parecer da Secretaria Municipal de

Assuntos Jurídicos, AUTORIZO com fundamento no art. 8e, V do Decreto Municipal n.e

18.099/2013 a celebração do Termo de Colaboração entre o Município de Campinat
representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e a(o)

ASSOCTAÇÃO DE pAlS E AMTGOS DA CR]ANçA COM CÂNCER E HEMOPATIAS, inscrita no CNPJ n.e

67.99,.LO3/CfÍJt1-91 para a execução dos Serviços Complementares - Serviço de Acolhirnento

lnstitucional Provisório para Pessoas e Seus Acompanhantes em Trânsito durante o Tratamento

de Doenças Gravesfora da localidade de residência, bem comoaconsequentedespesa máxine

de RS 35.578,214 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro

centavos), com vigência a contar da data de assinatura à 31 de março de 201& para a integral

execuçãodo (s) objeto (s) pactuado (s).

Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria

Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo
próprio, na forma do que dispõe o art. 3e do Decreto Municipal n.p 17.42412OLL.

Campinas, 22 de setembro de 2017

ELIAN E JOCELAI N E PEREI RA

Secretária Munieipal de Assistência Social e Segurança Alimentar



THR.F,tCI DE FOMENTO NO

Processo Administrativo sto lV I LO 123876

Interessado: ASSOCIAÇÃ& BE PAIS E AMIGOS

HEMOPATIAS

PREFEITIJRA ruIUNICIPAL DE CAMPINAS
,Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

rsÃ,
v[.Â tJ.e, e]ü htTRArAüA

DA CRrANçA COM CÂruCrn r

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI
i..

CELEBRAM O.MUNICIPIO DE CAMPINAS, POR

IIITERMEDICI DA SECRFTARIA MUNICIPAL DE

ÀS ruõlÀr ,soônr- sEGURANÇA

ALIMENTART,E,',A..ASSOCIAÇAO DE PAIS E

ÁtqtGos Da c*rexçR coM cÂrucrn E

HEMoIATIAS, oBJErIvÁNDo A EXEcuçÃo or
ÊxrcUÇÃd": »R pot-Íuea ,MUN-ICrpAL Dos

DIREITOS DA.CRXANÇA E DO ADOLESCENTE,

COM .REEIJ.RSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE

DEFESA DOS DIREIIOS DA..CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

o MUNICÍp.lO.PE CAMpãruÂS, pessoafiiídica de,direito público interrno, inscrito no CNPJ
l

sob o n.o 51.885.242100G1-40, com sede na Rv. Rnchiéta n.o 200, doravante denominado

simplesmente MUNICÍPIO, representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e

Segurança Alimentêr'* SMASÂ, em ráZão:da Cómpetência prevista,''no art. 40, VIII da Lei

Municipal n.o,,6.9Ü5/1992 alterada pelas Leii Municip.ai§ n.o 7.432193 e 8.846/96 e da Lei

Municipal n,CI 18.t99/2013 e de outro a(o) ASSocIAÇÃo DE pAIs., r *úiçàs, DA cRrANÇA

CoM CÂNCER E I-ffiMoPATIAS doravante denominada"§implesmente ORGANIZAçÃO DA

SOCIEDADE CML, insc;'ita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.o

67.994.103/0001-95 com matriz na Rua.Nádia Helêna-Ba-ttistone da Silva, 355 - Bosque das

Palmeiras, na cidade de Campinôs, representada por seu(s) dirigente (s), firmam o presente

Têrmo de Fomento, celebrarn com fundamento no art. 31, II da Lei Federal n.o 13.019/14,

alterada pela Lei Federal no 13.?0'1115, Lei Federal n.o 8.069/1990, Resolução CONANDA n.o

737120L0, Leis Municipais ft.o 6.90511992 alterada pela 7.43211993, 8.846/1996 e

L4.69712013, da Lei de Dlretrizes Orçamentárias no 15.242 de 28 de junho de 2016,.da Lei

Municipal Orçamentária no L5.36L|2OL6 publicada nd Diário Oficial do Município em :

dezembro de 2016 e Lei Ar:tcrizativa de Subvenção n.o L5.429120L7, do Decreto

SMAJ - DAJ - Coordenadoria Setoria! de Fi;r'malização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200, Centro - 14"
sala 04 - Ca:rpir,as -- SP- CllP 13015-904, Te1. (19) 2l l6-0685/0576/0403
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Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

n.o 16.2t512008, Resolução CMDCA n.o 0712017, e da dispensa de chamamento,

devidamente justificada nos autcs do processo administrativo n.o 20771L0178526, bem como

as demais normas jurídicas perL!nentes, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas:

PRSft]IHER,A - DO OBJETO E DAS METAS

SE#UNDA. DO§ REPASSES

PREFEITUffi& fl,IUNICIPAL DE CAMPINAS

1.1. O presente termo ce ft:rnento, tem por objeto a execução pela ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL, durante tcda a vigência da parceria as ações previstas no Plano de

Trabalho constante do Anex* I, que foi,§sv16pmêhte analisado e aprovado pelo Conselho

Municipal dos Djreitos da Ci'iança e do Adolescente, vinculando-se integralmente aos termos

do mesmo, inclusive no nurnero de atendimentos.

2.1. Para a execução das açõcs previstas na'ctáusula P'RIMEIRA, o Município, através da

Secretaria MuniciBal de AssÍstênela Social e Segurança Alimentar repassará à ORGANIZAÇÃO

DA SOCIEDADE CIVIL, o rncntênre de R$ 147.033,09 (cento e quarenta e sete mil, trinta e

três reais e nove centavcs), ern 5 (cinco) parcelas mensais, conforme cronograma de

desembolso contido no Plana Ce Trabalho, na forma abaixo: .

2,L.L

2.t.2 A prirneira parceia srevista na subcláusula anterior, será paga em até 10 (dez)

dias úteis a contar da pu,rbli,eação do extrato e as demais parcelas no dia 15 db cada

um dos meses subsequentes. 1\
'§.

SMAJ DA.l - Coordenadoria Setoria! <1e Forr;raiização de Aj ustes - Palácio dos Jequitibás - Aven ida Anchieta, 200 , Centro - I 4" andar -
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1A PARCELA R$ 29.406,62

2A PARCELA R$ 29.406,62

3A PARCELA R$ 29.406,62

4A PARCEI.A R$ 29.406,62

5A PARCELA R$ 29.406,61



PREFEITURA §I'IUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria ivíunicipal de Assuntos Jurídicos

2.1.3 Os valores repassados para execução do Projeto é oriundo da seguinte fonte de

recu rso M u nici pa I 097 1 00, 97 L í.ü8.243.4009.4 188. 33 5043. 03. 500042.

THRCEIRA - DA VIGÊNCIA

Qr§ÂR.rA- uai-ôrrueaeõr§ nns pARrÉs

ffi

3.1, O presente termo viçorará por 5 (cinco) rneses, a contar da data de publicação de

seu extrato no Diário Cfíciai do Munrerpio.de p'r s, podendô ser denunciado pelos

partícipes, a qualquer teillpü, com as respectivas sanções e 'delimitações claras de

responsabilidades, ciesoe que ccmunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de

antecedência.

Par,ágfafo ,único. A vigância prevista no caput podeiá,.ser §ronogada de ofício, no

caso de atraso'ná'iibératac de recursos por parte do MUNICÍPIO.pôr, pefto'equivalente ao

atraso'cg mediante solÍcitação da orgahização'aá'*ocnedáde civil, devidamente formalizada e

justificáda â,ser. apresentada ac Município em, no mínirro trinta dias antes do termo

inicialmente previsto, desce que não exceda a 18 (dezoito) meses.

4.1 São obrigações do MUriICiPlO:

4.1.i prôcedeç pcr intermédio da Secr.etáiiâ'Municipaf dà Assistência Social e

SeguranÇa Àlimentaç o monitorenrento e a avaliação do cumprirnenro,d" objeto da parceria

e do(s) atendimento(s) corresponcientes às metas estabelecidas da permanência da equipe e

estratégias métôOotógicas api"üvadas no Plano de TFabalho, durante o período de vigência

deste Termo, pela ORGANiTAÇÃC DA SOCIEDADE CIVIL, e será realizado através de:

4.1.L.1. análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução

das ações desenvolvidas no ;rrojeto;

4.L.L.2 visitas técnicas ín laca, previamente agendadas, ou não.

4.1.2. analisaç atrairés da Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios (CSGC) da

Secretaria MunicipaI de Assistêneia Social e Segurança Alimentar, a prestação de contas da

Organízação da Sociedade eivil. ncs moldes previstos na Lei Federal no 13.019/14 e

SMAJ DAJ - Coordenadoria Setoriai ce Forn':elização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 14" andai
sala 04 Cairpinas - SP - CEP 13015-904 'l'el. (19) 2116-06851057610403
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PREFEITI.JKA ilIUNICIPAL DE CAM PINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

no plano de trabalho, Ro caso eie paralisação, de modo a evitar descontinuidade, confôrmç..\
\ !.\

SMAJ DAJ - Coordenadoria Setorial dc Fornralização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - l4'andar-
sala 04 - Canrpilas - SP - CEP I 30 I 5-904 - Tel. ( I 9) 2 1 l6-0685/0576/0403
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previsão da cláusula quÍnta.

4.1.6. reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de irregularidade na

aplicação de parcela anteriorn'rente recebida, quando constatado desvio de finalidade na

aplicação dos recursos ou c inadinrplemento da organização da sociedade civil em relação às

obrigações deste termo de fcmento ou em caso de a organização da sociedade civil deixar

de adotar, sem justificativa suficiente, as,medidas saneadoras apontadas pelo Município ou

pelos órgãos de controle interr:o e externo, até a efetiva regulorização,;,

4.1.7. em caso. de retenção.das Farcelas-subseqúentçs, o ,MUwtCÍptO, através da

Secretaria Municipal de Asslstência Social e Seguransà Alimentar, cientificará a

ORGANIZAçÃo OÁ SOCIEEADE CiViL'p,ara, qúàrendo, apresentar justificativa que entender

necessária no prazo de 10 (dez) dias;

4,1.8. er-n caso de apresentação de justificativa peta ORGANIZASO DA SOCIEDADE
.: : ,t

CIVIL, a Secreta'ia Municrpai de Assistência Social e Segurança Alimentar analisará os

argufient0s trazidos, deci*Jindo s*bre a retornada ou não dos Íepasses,'beú{CImo quanto ao

paqamento, ou não das parcelas retidãs, que só poderâo . ser liberadas 
-em 

caso de.:
manutenção do atendimento;

4:.'t.9: em caso. de descumprimento das notiflcafõê§ e prazos',apontados para

saneamento de irregularidades ou impropriedades da pre ação de contas.e da execução do

objeto, serão impos:as as penaiídades previstas na Cláusula SEXTA deste termo de fomento.
:,. :

4.1.10. deverá marrter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias

celebradas : dês respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo

encerramento; s s5 meios de repiêsentação sobre a aplicaçãô irregular dos recursos

envolvidos na parceria oriuncja cic preseÀte termo de fomónto.

PREFEITUR& ruIUNICIPAL DE CAMPINAS
, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

4.2. A ORGANIZAçÃO On SüCIIDADE CIVIL obriga-se a:

4.2.L. Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades:

a) executar as ações em es'rrita consonância com o Plano de Trabalho aprovado, as diretrizes

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a legislação pertínente;

b) prestar ao MUNICÍPIO, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolecentes e da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Segurança Alimentar - todas

as informações e esclarecinrentos necessários durante o processo de monitoramento, e

SMAJ - DAJ Coordenacoria Setorial tle lroriaalização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta,200 - Centro - 14. andar
sala 04 - Campinas- SP CEP 13015-904 - Tel. (19) 2l l6-0685/0576/0403
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PREFEITUffiA il'IUNICIPAL DE CAMPINAS
'seoretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

avaliação do atendimento ao objeto do presente;

c) promover, no prazo a ser estipulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e de

Segurança Alimentar e/ou pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

quaisquer adequações aperrtadas no processo de monitoramento e avaliação;

d) participar de reuniões tios Conselhos Municipais, Fóruns e grupos de trabalho, de acordo

com as especificidades do plano cie trabalho; ".

f)manteratualizadososreçisti.ose.prontuáriosdeatendimento;.

g) apresentar à Se;retarta tviunlcipal de nssistência Social à,U*'S"Orrança Alimenta e ao

CMDCA, em prazôs a sêrem estabêlecidos, relatórios teclilaS oo objeio executado, sem

prejuízo dos referentes à prestação de contas deste.terfio de fomento;

h) comuniCar por escrito e irnediatamente à Secr:etaria Muniei,bat'dê Assistência Social e de

Segurança Alimentar e ao Conselho Municipal dos'Direito§ da Criança e do Adotescente, todo

fato relevànte, bêú como eventuais alteraçôes estatutárias e eonstrtuição da dÍretoria;
:

i) rnantér, .durante todà a vigância da parceria;as.mndições iniciáis de autorização, em

espe6ial o registro no Conse[ho F"lunicipal dos Direitos dá'-'Criânça e do Adolescente, bem

como sua regularidade fiscal;

, r 
':.,- 

,,'j) comunicár por.escrito, com prazo de no .reínimô 60 (sessenta) dias de antecedência,

eventuais pr,êtênsões de alterações no objeto, forma de execúção or-L intenção'de denúncia

da parceria;

k) Divulgar na internet e en't locais visíveis de suas sêOes sociais e dos estabelecimentos em

que exerça suas i 'cenas 
.::'.r*uoo :

termos do artigo 11 da Le Federai n.o 13.019nAL4 altefãda pela 13204/2015,,

4.2.2.,Com fêlação à aplicação dos recursos financeiros nas ações a serem

executadas e da Prestação de Contas: .' ,,, ..,

a) manter conta corrente no estabelecimento bancário oficial indicado pelo Município, a ser

utilizada exclusivamente para * recebimento de verbas oriundas da presente parceria,

informando à SMASA o núnrero, procedendo toda movimentação financeira dos recursos na

mesma, sendo vedadas transferâncias bancárias dos recursos recebidos sem a finalidade de

pagamento;

b) aplicar integralmente os valoi'es recebidos nesta

rendimentos, no atendinrento do objeto constante

parceria, assim como os

da cláusula PRIMEIRA em

\-,\,

SMAJ - DAJ - Coordenadoria Setorial d* Formaiização tle Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 14" andar -
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PREFEITI.JRA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Seçretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
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referem, mantendo-os na posse para eventuais fiscalizações e/ou conferências;\-"-'--;r,t--r\
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PREFEITURA §VIUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

SMA.I - DAJ - Coordenadoria Setoriai de Formalização de Ajustes Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 14" andar -
sala 04 Camprnas- SP CEP 13015-904-Tel. (19) 2l16-06851057610403

hfin:irrvryw.campinas.sp.gov.br- Página 8 de 1 3

ffi



PREFEITUKA §VIUNIGIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

4.4 Constitui responsabiliciade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o

gerenciamento administrativo e iinanceiro dos recursos recebidos em virtude da presente

parceria, inclusive nc que oiz respeito às despesas de custeio e de pessoal;

ffi

4.5 Constitui, também, responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

o pagamento dos encargÕs trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à

execução do objeto previsto neste termo de fomento, não implicando lidade

solidária ou subsidiária da adnrinistração pública sua inadimplência em relação ao

SMAJ - DAJ Coordenacioria Setoriai de Foinral;zação de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 14.
sala 04 Campriras- SP- CEP 13015-904 - Tel. (t9) 2Il6-0685/0576/0403
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PREFEITUffiA ruIUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de

restrição à sua execução.

4.6 Quaisquer despesas relatlvas à execução do objeto deste termo de fomento somente

poderão ser realizacas após a pubiicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Q{rrFêre - DÂ HrÉorEsE oÉ RÉromlpn

4.7 A ORGANIZAÇÃO DA SCCIEDADE CIVIL obriga-se, ainda, a:

4.7.t permitir o livre acessc do§agentes da administração püblica, do controle interno

e do Tribunal de'Contas carrespondente aos piêtessos, aos documentos e às informações

relacionadas ao terrno de fcmento, bem como aos focais- de execução-do respectivo objeto;

,4,7.2, abster-se, durante toda a viEência dâ paffirÍa, de ter como dirigente membro

de Poder ou do Mínistério Público, ou d'irigente de,,órgão"ou entidade:'da administração

pública municipál direta'ou indireta, estendendo-se,.a,vedàção'aos,respectivos cônjuges ou

companheiros, bem como f.arentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;r , "' ''''',

5.1 Na hipótese. de irrexecução por,, culpâ exclusiva da,,oiganização,da sociedade civil, o

MUNICIPI0,,podêiá, exclt-isÍvamente para,ásseEurar o atendimento de serviços essenciais à
população, por atrr próprio e independentemente de autorização judicial, a fÍm de realizar ou

manter a execução das metas our atividades pactuadas:

I - assumir a responsàbitlcace pela execução do ràstante ào objeto previsto no plano de

trabalho, no caso de paraÍisação, .de modo .a evitar sua descontinuidade, devendo ser

considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil

até o momento em que o MUNICÍpIo assumir as responsabilidades;

II - retomar os bens públicos eventualmente em poder

parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título

tais bens;

da organização da sociedade civil

que concedeu direitos de uso de

§ 10 As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor da

SMAJ-DAJ-CoordenadoriaSetoria]deForr:ia1izaçãodeAjustes_pn16.r;66.
sala 04 Campinas - SP- CtEP 130l5-904 - Tel. (I9) 2I I6-0685/0576/0403
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PREFEITI,$RA §VIUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Secretária Municipal de Asslstância Social e Segurança Alimentar.

§EXTA - DAS SANçOES

sÉrrma . §e AusÊNcIA DE BENs REMANEscENTEs

7.L Para fins de cumprimento cio disposto nos art.36 e arÍ.. 42, X ambos da Lei

SMAJ - DAJ Coordenadoria Setorial de Formaiização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro'
sala 04 Campiiras- SP- CEP 13015-904 *Tel. (19)21 l6-0685/0576/0403
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PREFEITI.JreÂ §VIUNICIPAL DE CAMPINAS
.Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

L3.0L9120L4, declara-se .iu+ não

conclusão ou extinção do p:'es*nte

Plano de Trabalho a aqu,isiçã,: ce

execução de obras.

haverá bens e direitos remanescentes na data da

termo de fomento, visto que não foram autorizadas no

materiais de natureza permanente, nem tampouco a

OITAVA . DO FORO

E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente êfi'l 02,, (duas) vias de igual teor e

forma.

8,1. As partes elegern'o íoro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões

oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

)derêl n.o 13,'019#014, a prévia

tentativade1oluçãoadrnírristr"atl.;adeeventuaisconflitos,

encarregado de assessoramenio jurídico integrante da estrutura da administraçãó pública;

Campinas, ?7 I,[,|-.?|l7

ffiLsÀí{E EFE
\

Secretária lvtunicipal de a SOajal ê Seg Alimentar

.:r/

ASSOCTAÇÃO DE PAr§ E nrqrbóS HEMOPATIAS

RG no 27.707.736-9

í
!!/ no 775.786.968-07

SMAJ DAJ - Cloordenadoria Setorial de lrorr;ralização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 Centro - l.t'andar *
sala 04 - Carrpi:-ias - SP - CEP I 3015-904 Tel (l 9) 2 I l6-0685/0576/0403
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W 
Secretaria h,{unicipal de Assuntos Jurídicos

ANEXG 3,2 * R.EPASSES AO TERCEIRO SETOR

TER.F{G pr crÊncrA E DE torrrrcaçÃo
TER.Mü sE colABonnçÃo/roMENTo

oRcÃo: Município de Campinas

ORGANTzAÇÃO On SOCIEDADE CIVIL eARCEIRA: ASSOCmÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA

CRIANÇA COlut CÂruCrR E Hltvrfi),ê:JAs

TERMo DE FoMENro rr"18,'-l
OBJETO: Execução da Política f,'iunlcipal dos Direitos da Criançà e do Adolescente - Assistência

Social -,.,, :

ADVOGADO(S): (*) ,'r.-
' t' 

"'ta

Na qualidade de Orgão e Or"ganizaso da Soeiedade Civil Parceira, respectivamenle,, do Termo

acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS.'DO ESTADO,

para fins de instrução e julganrento. damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar

todos os atos da trarnitação proeessuãl, até julgame*to fínal e sua publicação'e, se for o caso e

de nosso intàresse, para, nss prêzüs e nas forrnas legais e regirnentais, exercÊr o 'direito da

sos e c nrais que couber.

Outrossim,.estamos CIENTE§, dora'lalte, de que todos os despach0s e decisões que vierem a

ser tomados, relativamen:e aú ai:-:aicic processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Caderno do.Poder Legislativo, pa*e ào TrÍbunal de Contas do Estado de São Paulo, de

conformidade côm'o artigo 9ü da Lei Complementar no 709, de,14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a pa.rtir cle entâou a co'rtagem dos prazos proessuais.

campinas, ?2À0Ü'2017

Nome e cargo: Eliane Jocela;:'re Pereira - Secretária MunÍcipal de Assistência Social e

Seguranç Alimentar

E-mail institucional: assistência,socÍel@ca S;Sp.gcv.br

E-ma i I pessoall él iane,jocelal ne@ca':r"l

Assinatura:

oRcANrzAçÃo DA SOCTHDAft# e§VrL: ASSOCIAÇÃO DE PArS E AMIGOS DA CRIANÇA

cÂrucrn E HEMoPATIAS

Nome e cargo: Fernar'do Jorqe i{eves Figueiredo

(x) Facultativo. Inàícar quando já

SMAJ [)AJ - Coordenadoria Setoria] Ce Forrr';r:iização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 14"

;-. andar-sala04 Campinas SP CEPl30l5-904-Tel.(19)2116-0685/0576/0403
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