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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
alterações, bem como do art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação dos Amigos 
da Criança com Câncer ou Cardiopatia – AMICC para execução do Serviço de Acolhimento 
Institucional Provisório para adultos e famílias que se encontram em transito, sem condições de 
autossustento, fora da localidade de residência, para tratamento de saúde de crianças e 
adolescentes portadores de câncer ou cardiopatias na cidade de São José do Rio Preto 
objetivando ofertar aos usuários e seus familiares, acolhimento provisório em ambiente 
protegido, com privacidade e padrões de qualidade, bem como atenção e acompanhamento 
socioassistencial no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.  
Objeto: O presente aditivo tem por objeto prorrogação de prazo, aditamento de valor e 
alteração do Termo de Colaboração nº 08/2017 e ainda revisão do plano de trabalho anexo do 
termo, considerando o melhor atendimento aos usuários.  
Valor: Até R$ 231.407,00 (Duzentos e trinta e um mil quatrocentos e sete reais). 
Vigência do aditivo: 1º de janeiro de 2019 até 30 de junho de 2021. 
Data da assinatura: 11 de dezembro de 2018. 
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress nº 25.455 - Secretária M. de Assistência Social - 
Interina 
Elias Naim Kassis – Presidente da Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou 
Cardiopatia - AMICC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


