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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS METAS

1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução pela ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE

CIVIL, durante toda a vigência da parceria, das ações do SERVIÇO/PROJETO/PROGRAMA SERVIÇO DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO PARA PESSOAS E SEUS ACOMPANHANTES EM

TúNSITO DURANTE O TRATAMENTO pE DoENçAS GnRVES FoRA DA LocALIDADE DE RESIDÊrucm

previstas no Plano de Traballrq que faz parte integrante.e- indissociável deste Termo, que foi

devidamente analisado e aprovado pelo Conielho.Muníci$d dos$ireitos da Criança e do Adolescente,

vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, inclusive no número de atendimentos.

,..,- SEGUNDA - DOS REpAssEs,i ,

2.1 Para a execuçãe das ações previstas ílê-clárlsuÍã PRIMEIRA,'O*unicípio. âtiaves da Secretaria
-Municipal de Assistência §eeial,.,. oa com' Deficiência e Direitoi Humanos repassará, à

ORGANTZÂÇÃG' DA S0CIEDADE cIVILl,a mentanle de.Rg Rg 28.341,41 (vinte e oi:to'mil,, trezentos e
quarenta, é', urn rràais e quarenta e uín eentavos),- em.,=02'.(duas) pareelas mensais, conforme
cronográma de desenrbolsotontidorc PianCIde lrabalho; na seguinte forma: ,'

2.1.1

:

1a PARCELA *R$ 14.170,70 : .. :' ' ' ,:

2a PAR.CELA =R$ 14,170,71 - ,.. 
"i '-- 'i ''.,, ,, ' :"

2.7.2 a primeira parcela prevista na subcláusula anterior, será paga em até 10 (dez) dias úteis a
contar da publicação do extrato e as demais parcelas no dia 15 (quinze) de cada um dos meses
subsequentes.

2'1'3 os vàlores repassados para exe€ução do Projeto é oriundo da seguínte fonte de recurso
municipal : 097100.09711.08.243.3004,4030.335043.03.s00ü42.

TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3'1 o presente termo vigorará por 02 (dois) meses, a contar da data de publicação de seu extrato no
Diário Oficial do MunÍcípio de Campinas.

3'1'1 a vigência prevista no caput poderá ser prorrogada de ofício, no caso de atraso na liberação de
recursos por parte do MUNICÍPIO, por período equivalente ao atraso ou mediante solicitação da
organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada à ser apresentada ao Município
em/ no mínimo 60 (sessenta) dias antes do termo final inicialmente previsto, desde que
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06 (seis) meses.

3.1.2 o termo poderá ser denunciado pelos partícipes, a qualquer tempo, com as respectivas sanções

e delimitações claras de responsabilidades, desde que comunicado por escrito, com no mínimo 60

(sessenta) dias de antecedência.

QUARTA- DAS OBRTGAçõES DAS PARTES

4.1 São obrigações do MUNICIPIO:

4.1.1 procedur, poiíntermédioda Secretq,na l4,lnioPàt lg 
istencia Socr..al. Pessoa com Deficiência e

Direitos Humanos - ÁáOoiia Sêtoriake'Ávafiaçâô e CshtioÉ - CSAC, o monitoramento e a

avaliação do cumpfimen.to do obieio Oa parcêria,.e,do(s)'atê'ndimento(s) correspondentes às metas

estabelecidas da permanência da equipç. e estraté§ias metodológicasãprovadas no.Plano de Trabalho,

durante o ,período de vçên-ta destã'Termõ, pela'ORGANIZÀÇÃO DA SOCIEDADE CIUL, e será

realizado através de:

4.t.1.t. análise de dados, mletados através de instrumentos específicos, da execução das ações

desenvolvidas no projeto;

4,7,L,2vísítastécnicasinloco,prevíamenteagendadas,ounão.

4.i.L.3 pesquisa dã satisfação com os beneficiários do pla:no de Tiabalho, sempre qtre possível'

4.1.2. analisaç airavés da,Coordenadoia §etoriai Oe Gésiao de &nvênios (CSGC) da §MASDH, a

prestação de çontas Oa' niia+s àà soCiedàde. 'eivit ho.§*oldes previàtos. na Lei Federal no

73.Olgll4 êdemais'alteraçõe-s lnstrúções TCESP no 0212016, FH as alteraçôes da Resolução

TCESP no O3l2Ol7, Resoluções SMCAIS no 0U2016, ou outra que vier a substituí-la, aceitando-as,

questionando-ãs o, rejeitando-as no praz€ de 90 (noventa) dias a partir ds término do período

estipulado para a entrega;

4.1.3 realizar.iêmpr-e qqe possívç,l squisa'de satisf,ãção com o§'beneficiáries.dô Plano de Trabalho

utilizando, os- rêsultádos Çerno,.subsídio aV.aliaÇão da eria celêbrada e ds.=cumprimento dos

objetivos'pactuadqs, bem como na r@rientação e nô'âjuste das metas .e .átivídades definÍdas,

podendo valer-se'do apoio técnico de terceiros e delegàr corn@êncÍà.

4.1.4 emitir relatório técnico de monitoraúento e avaliação clãs ações ôbjeto do presente Termo de

Fomento, submetendo-o à comissão de múnitoramento e avaliação designada, nos termos do art. 59

da Lei Federal n.o 13.019/2014, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de

apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civí|.

4.1.5 através do gestor contratual:

4.1.5.1 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
§ecretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

4.7.5.2 ínformar à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos

Humanos a existência de fatos que possam comprometer as atividades ou da parceria e de

indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem coino as providências ou que serão

SMAi DAJ - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200

sala 04 Campinas - SP CEP I 3015-904 Tel. ( I 9) 211'6-06851057610403

http://www.campinas.sp.gov.br- Página 3 de 1 1

Centro - 14" andar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

adotadas para sanar os problemas detectados;

4'1'5'3 emitír parecer técnico conclusivo de análíse da prestação de contas final, levando em
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avalíação de que trata o art. 59 da
Lei Federal 73.0L9lZOt4 e a cláusula antecedente;

4'7'5'4 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.

4'1'6' reter as parcelas subsequentes,. quand'o.houver evidêncjas de irregularidade na aplicação de
parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de finaridade na aplicação dos recursos ou
o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações oeste Termo de
Fomento ou em caso dê a nlzaçqo da smiedade civil dexar de adotar, sem justificativa suficiente,
as medidas saneadoras apontaàas pelo Município ou pelos órgaos de controle interno e externo, até a
efetiva regularização;

4.7.6.t em -caso de retenção das paiceras euuseqúéntas-; úúArlcÍpto, atraves
Municipal de Assistência social, Pessoa com Deficiência e Direitos nrr"."r,
oRGANIzAÇÃo DÀ socIEDADE CIVIL pâ8, querendo, apresentar justificativa
necessária,no prazo de 10 (dez) dias;

da Secretaria

cientif icará a

que entender

da Resolução

Municipal dos

4'1'6"2 'êm'cã§o ae=apreséntãçao uá iustiricátiv.e peh oná*rrrznÇÃo na socIEDADE crvrl, a
secretariá Municinlr de Assistência sociar; pêssoa cam'oàriãenca e Fireitos-anarisará às u.nrr"n,o,
trazidos, decidindo sobre a retomada ou não dos iepasses, bem -or o quanto uo pugrr"nto 

", .r"das parcelas retidas, que ú pooerao ser liberadas em caso oe man ção do.atendi*"oto;
4'7'6'3 em caso de descumprimento das notificações e prazos apontados parc saneamento de
irregularidades ou impropríedades o" pres o-de contas-"* e**.*6o do objeto, serão in,,por,u, u,penalidades previstas na cláusula sErrA deste Termo de Fomento ; 

r --rev vv

4'7'7 deverá manter, em seu sítío oi;ciat na'internet, a r,ela,So das.parcer:Ías eelebradas e dos
respectivos'planos ee trabalho, ut* .*ntn e oitenta diar ;;;; o r.rp".ti* encerramento, e os meios
de repreienta#ô.súre a apJicaso irreEulàr dos rêcursss envotvidos ná parcer,ia oriunda do presente
termo de fómento, .

4.2 A ORGANIZAÇÃODA SOCiEDADE ClVlLobriga-se a:, . , .
_ ver r:rs JU s.

4'2'7 com relação a execuçãó técnica do objeto e suas pecuriaridades:
a) executar as ações em estrita consonância corn o plano de Trabalho aprovado e
cMDcA no 77l2ol} e legislações pertínentes, bem como as díretrizes do conselho
Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria gestora;
b) prestar ao MUNICÍPIo, através do conselho Munícipal dos Direitos da criança e do Adolescente e
da Secretaria Municipal de Assistência social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, todas as
informações e esclarecímentos necessários durante o processo de monitoramento e avaliação do
atendimento ao objeto do presente;

c) promover, no prazo a ser estipurado pera secretaria Municipar de l, Pessoa com

SMA.I DAJ - Coordena,l;" S",t"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

conferências;

d) manter conta corrente junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, específica para a

movimentação dos recursos oríundos deste Termo de Fomento, informando à SMASDH o número;

e) realizar toda movimentação de recursos no âmbito da parceria, mediante traqsferência eletrônica,

sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito lú conta bancária de

Deficiôncia e Direitos Humanos e/ou pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

quaisquer adequações apontadas no processo de monitoramento e avaliação;

d) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação e capacitações;

e) participar de reuniões dos Conselhos Munícipais, Fóruns e grupos de trabalho, de acordo com as

especificidades do plano de trabalho;

f) manter atualizados os registros e prontuários de atendimento;

g) apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoq com Deficiência e Direitos Humanos

e ao CMDCA, effi prâZosra §erem estabelecído§, relatórios=téeaicosdo objeto,,çxecutado, sem prejuízo

dos referentes à nresseão deeottas dêste t9,,n19 de fomênto;

h) comunicar por escritoê'nmeAiatamêr,rte à Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com

Deficiência e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

todo fato relevante,'bem corno eúêntuais alterações estatutárias e cons-tituifio da diretoria;

i) manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de autorização, em especial o

registro no Conselho Municípal dos Direitos da Críança e do Adolescente, bem como sua regularidade

f iscal;

j) comun'icar pqr T:.itô a Seff,,e14ria.Nuniq! t de Assistãácia Sócial, pessoa com Deficiência e Direitos

Humanos e ao Conselho Municipal dos Direiios da Criánça e do Adolescente eventuais alterações na
f^ -^ -iforma de execução, tom -prazê'de-.no mínimo 60 {sessenta) d-ias de antecedêncÍa, para Recessana

formalização do apostilamento;

4.2,2 com rehção à'aplica,ç$q Aà§+,ecürsos fínançeiros nas ações a serem executacl.as:. 
'

a) as contratações de bens e seruiços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de

reculisos transferidos pela,adrninistracâo púbÍica, àeverão'observar os princilpÍos da impessoalidade,,. :::.

isonomiâ, econêmicidade, pio,p,,,!{qde, da, ef.iciência. publicidade, transparênciá na ,aplicação dos
recursos e da busca permanente de qualidade.

b) aplicar integr'almente os valores reçebidos r"r,u par.aria, asiim como €êyentuais rendimentos,
no atendimento do objeto constante dá cláusula PRIMEIRA em estrita consonância com o plano de

Trabalho, previsão de receitas e despesai (plano de aplicação dos recursos) e cronograma de

desembolso aprovados;

c) efetuar todos os pagamentos com os r.ecúrsor transferidos, aÉs a publicação do extrato do Termo
de Fomento e dentro da vigência do mêsfus, índjcando n€ corpo dos documentos originais das

despesas - inclusive a nota fiscal eletrônica - o número do presente Termo, fonte de recurso e o
órgão público celebrante a que se referem, mantendo-os na posse para eventuais fiscalizações e/ou

SMAJDAJ_CoordenadoriaSetoriaIdeFormaIizaçãodeAjusteS-paa"ioã@
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, sendo proibido o saque de recursos da conta

corrente específica do ajuste para pagamento de despesas de quaisquer naturezas em espécie,

ressalvadas as exceções previstas no § 20 do artigo 53 da Lei Federal no 73.01912014, com alterações

incluídas pela Lei Federal no t3.20412015;

f) aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título desta parceria, sugerindo-

se cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operações de mercado

abefto lastreados em títulos da dívida pública, sendo que a conta de aplicação financeira dos recursos

deverá ser vinculada à eonta do'ã;'uste, não podendo ser realizadâ em contas estranhas ao mesmo;

g) não repassar nem redistribuir a outras Oiganizações da §ociedade Civil, ainda que de Assistência

Social, bem como a qualquer outra pàssoa juríCica, or r".rrsái oriunOos àa presente parceria;
t:''.:' :

h) prestar contas dós reeq=rsos bidôs, bi estralmetÊe, áÉ o diá, It'fuuir:ze) do mês subseqüente

ao desembolso dás''despesas pôr'meio dô lançamento àm ordem cronológica e da digitalização dos

documentes comprolatórios das j"rp"ru, poi ,àio do Sistema lnforúatizádo de prestação de Contas

- PDC, obedecendo às disposições da Resolução SMCAIS no 0U2016 e normativas do Tribunal de

Contas do EsUdo de São Paulo vigàntes à épqca.da Ér.,esHçãO;= b p*nã:de suspensão dos repasses;

i) apresentat,em conjuntCI com as prestaçõesde coRtas previstas.,na álínea "h" todos os documentos

previ'btos'no Art.'22 Oa. nesotufao CMDCÂ, .na,. ffí2üll e,eütros que vier€m a ser ev-entualmente

j) entregar, fi§icámente, na C.oordenadoria §etoriat de'êestão Convênios - CSGÇ binresiralmente, na

mesma data das prestaçõei àe contas mensais, a folha de pagamento analítica do período, bem como

aqueles docufientos eventuãlmentê:êNigidós pelo Tribunal de Co*tas do Estado desão paulo ou do
I :.,

órgãodecontraledoMunicrpio;.....,-..|........
k) apresentar as prestações de mntas anuais, até 31 de janeiro do exercício subseqüente ao do

recebimento dos reeursos púb.lÍcos oriundos da presente parceria, observacfas as regras estabelecidas

pelas InstruÇ@p. no CIZÍZDti do' EsF, com,as alterações aeteiúinaoas. pêla Resolução TCESp no

0312077;

l) devolver ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente eventuais saldos

financeiros remanescentei, inclusivâ os obtidos de...eplicá$es financeiras realizadas, no prazo

improrrogável de 30 (trinta) dias, em caso de conàiusão, denúncia, rescisão ou extinção do Têrmo de

Fomento, devendo comprovar tal devolução nos moldes da prestação de contas no Sistema

Informatizado de Prestação de Contas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da adminístração pública;

m) não contratar ou remuneraç a qualquer título, pela organização da sociedade civil, com os recursos

repassados, servidor ou empregado público;

n) manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a prestação de contas,

durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da

4.3 constitui responsabilidade exclusiva da oRGANIZAÇÃo DA socIEDADE o gerenciamento

SMAJ DAJ - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta,
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administrativo e financeiro dos"recursos recebidos em viftude da presente parceria, inclusive no que

diz respeito às despesas de custeio e de pessoal;

4.4 Constitui, também, responsabilidade exclusiva da ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL o

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do

objeto previsto neste termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária

da administração pública sua inadimplência em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

4.5 A ORGANIZAÇÃO DA SOaIEDADE CIVIL obriga-se, ainda, a:

4.5.1 permitir o livre acesso dos agerttês,da administrgq{,núqtca, do controle interno e do Tribunal

de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao termo de

colaboração, bem como aos [ocais de execüÇâo do,rê56-ctfuo op]e!g-; 
,

4.5.2 abster-se, dú,rante tod+ Vi$êr1çia da parceria, de ter como dirigente membro de Poder ou do

Ministerio Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou

indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjug", o; companheiros, bem como parentes

em linha reta, colateral ou por afinidáde, até o segundo grau;

4.5.3 dÍvulgar na internet e em locais visíveis de suas sêdes sociais e dos estabelecimentos em que

exerp:suas âçõÊs todài as paçcerias celebradastóm a admlnistraçflo pública, nori"rmo, do artigo 11

da Le Federal n.o 13.019/2014 alteraOa pela t3.2O4l2OtS.

4.5.4 cumprir os dispositivos legais relativoi à transparência, nos termos da Lei Federal nr.o 12.527 de

18 de noveúbro de 2011, d;'+od{q iérs utor, consistentes.na diúulgação.pela'via eletrônica de

todas as informações sobié.,suás aiiúlAaCês e resultados, dántre outros o estatuto social atualizado;

termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominai Jos dirigentes, valores repassados; lista de

prestadores de=sewiços (pessoas físicas e jüríCicas)re..os respectivos valores pagos.; remuneração

individualizada do§ dirigente*'enr,pregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços

e demonstraçõeq contábÉis e os rêtátorios o-fináãceiros de acompanhamentos, regulamento de

compras e de contratação de pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
.,Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

qurÍrt?À :pa HtrPórEsE DE nrrouloÀrív.rr f Ã va

5'1 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da'organização da sociedade civil, o MUNICÍPIO,

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato

próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das

metas ou atividades pactuadas:

[ - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no

caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser consideradl na prestação de

contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento

assumir as responsabilidades;
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sExrA - DAS SANçõES

6.1 Pela execução da parce ia em desacordO Com o(s) Plano(s.)le.Trabalho e com as normas da Lei

Federal n.o 13.019/?ôl+ e Oa,legish@ôespeqí1,i , o,MUNICÍfto poderá; gdrantida a prévia defesa,

aplicar à organização da sociedade civilas seguintés sa*Çôes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

II - retomar os bens públicos eventualmente em poder da organização da sociedade civil parceira,

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

Parágrafo único, As situações previstas na cláusula 5.1 devem ser comunicadas pelo gestor da

parceria à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (.

sÉrrMn - DA AúSÊNcrA DE BENs REMANEscENTEs

7.7 Para fins de cumprímento do disposto nos Art.36 e Art. 42, X ambos da Lei Federal n.o

73.07912074, declara-se que não haverá bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou

extinção do presente Termo de Fomento, visto que não foram autoriz{das, pela Resolução CMDCA no

77120L8, a aquisição de materiais de natureza permanente, nem tam§o\rco a execução de obras.\\
\,\

OITAVA - DO FORO §
\

SMAJ DAJ - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro l;l'andar
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8.1. As paftes elegem o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões oriundas deste

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

8.2 É obrigatória, nos termos do arl.42, XVII da Lei Federal n.o 13.019/2014, a prévia tentativa de

solução administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão encarregado de

assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;

E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campinas, 1 fi *iiT .?ti18

Respondendo pela

Pêssoa com

c R E HEMOPATIÂS

Figúêired0

RG 7JA7.736-9

CPF 275"786-968-Ê7

RG no 3.727.860-5

CPF no 284,095.318-87

SMAJ - DAJ - Coordenadoria Setorial de Formalização 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

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 regimentaip,\exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. \ \
\t

,^.^, ^ n^T^. 1 fi lli"ií' ?018 \

ffi
ANEXO RP.12. REPASSES AO TERCEIRO SETOR -

TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAçÃO - renUo DE FOMENTO

ORGÃO/ENIDADE PÚBLICo(A): MUNICÍPIo DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIWL PARCEIRA:§SOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANçA COM

CÂruCrn E HEMoPATIASIA5

TERMo DE FOMENTO N" (DE ORIGEM):,,.$ ? 0 ,- , ",, ,, ' '

oBJETo: SERVIÇo/PR.O3ãIOIPRO€B4MA SERVIçO DE ACOL|IIMENIq I.ry,{íITUCioNAL PRoVISoRIo

PARA PESSOAS E SEUS ACOMPANHANTTS flq rnnruSrrO DURANTÊ O TRATAMENTO DE DOENÇAS

GRAVES FORA DA LOCATIDADE DE RESIDENCIA :::

ADVOGADO(S)/ ttlo OAB: (*):

Pelo presente TERMO, nós, aàaíxo identificados: I ,.,,,

1. Estámos CTFNTES de que:

a) o ajuste acíma referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

na eletrônico;

b) poderernos teraeêsso ao prôcesso, tenoo vÍsta e ertraiado cópias. dà§ manirestações de

interesse, Despachos e Decisões, medÍantê reg-ular cadastramento no Sistema de processo Eletrônico,

conforme dados abaixo indicados,. ern cônsonánciá cam o estebeleciào na Resolução no 01/2011 do

TCESP;

c) alérn de disponíveis no piocesso eletrônico, todosás,Despachose Decisôes que vierem a ser

tomados, re-lativan:ênte ao aludldo processe, seião publicados no Diário ofícial do Estado, Caderno do

Poder Legíslqtívo; pafte do Tribunal de':eontai do Estadô de Sãô paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a paftir de então, a

contagem dos prazos'processuaic,'confcrme regras do códÍgolde rrocêsso -ivil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá

ser comunicada pelo interessado, peticiohãndo no processo_

SMA.lDAJCoordenadoriaSetorialdeFormalizaçãodeAjustes_palaciorlos
sala 04 Campinas - SP- CEP 13015-904 -'fel (19)21 t6-0685/0576/0403
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

cEsroR oo oncÃo púelrco pARcErRo E REspoNsÁvrl que AssrNou o AJUsTE pELo

oneÃo púeLrco:

Nome: Pedro Ângelo Costa

Cargo: Secretário em Exercício

CPF: 178.872.518-26 RG: 21.870.700-9

Data de Nascimento: 0510711971

Endereço residencial completo: Rua Cássio CiampOlini, 310 - Jd. Magnólia

E-ma i I i nstituciona I : @'io. costá@campinas. sp.gov. br

E-mail pessoal : pedrorcsta

Telefone(s): 19 - 2116.0281

Assinatura:

RESPONSAVEL QUE ASSINOU O A]USTE PELA ENTIDADE PARCEIRA:

e Neves FigueiredoNome: Fêrnando Jo,rge Neves Figueiredo

Ca rgô:', Presidente

CPf: 275J86.968-07 RG ; 277ü7.736.9

Data de Nascimànto ,l3J Ü,'4!3i+
Endereço residencial com pleto:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Junior

ro

.095.318-87 RG: 3.727.86CI-5

E-mail institucional r'12*rr r,

E-mail pessoal: Ltl
Telefone(s): { t e q
Assinatura:

:,

n-.' .d.b{- kir, &,Vrrr, /{"

LAkt *,O,t-»ce*,rQ)J.al , O fU;,. 3n-

h

Data de Nascimento: gllÜtf 19Y+Õ
Endereço residencial compteto: ?r , * 'iL *.a*q+r".'7eeruz U L A/ t Z

(x) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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