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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EXTRATO- 
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017. 
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 o Albergue Noturno 
“Protetor dos Pobres”, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de 
Passagem para População Adulta e Famílias em situação de rua objetivando oferecer 
acolhimento institucional em casa de passagem, com equipe especializada para atender e 
receber usuários a qualquer hora do dia ou da noite e realizar estudo de caso para 
encaminhamentos necessários, garantindo a proteção integral e condições para acesso a 
oportunidades e Serviços, 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 10/2017. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 171.505,00 (Cento e setenta e um mil, quinhentos e cinco reais), 
sendo até R$138.505,00 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinco reais) com recurso 
Municipal; R$ 3.000,00 (três mil reais) com recurso Estadual e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
com recurso federal. 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019.  
DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2018.   
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress nº 25.455 - Secretária M. de Assistência Social – 
Interina. 
Pedro Peres Ferreira - Presidente do Albergue “Protetor dos Pobres”. 
 
 


