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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EXTRATO 
Termo de Colaboração nº 03/2017 
Termo de colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação das Damas de 
Caridade, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados a auxiliar a 
manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para adolescentes de 15 anos, proteção 
social básica, com recurso municipal e estadual, em conformidade com o art. 38 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017. 
Objeto: O presente termo de colaboração tem por objeto a consecução de finalidade de 
interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 
Organização da Sociedade Civil (OSC), destinados à execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente 
para adolescentes de 15 anos, objetivando a oferta de ações realizadas em grupos, de acordo 
com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 
ocorrência de situações de risco social.  
Valor global: Até R$ 1.591.308,78 (Um milhão quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oito 
reais e setenta e oito centavos).   
Vigência: 01 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018. 
Data da assinatura: 29 de novembro de 2017. 
São José do Rio Preto/SP, 29 de novembro de 2017.   
Maria Silvia Lima Bastos Fernandes - Cress: 16.577 - Secretária Municipal. 
Ricardo Augusto Diogo Sanches - Presidente da Associação das Damas de Caridade.  
 
 
 
 
 


