
Proteção Básica 

TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 
09/2018 

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 

BENEFICIÁRIO: 
GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR 

NOGUEIRA “SASAN” 

CNPJ: 49.411.937/0001-49 

CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 

 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 

 

006/2017 

 

 

8011-1/2017 

DATA DA 

ASSINATURA: 
30/01/2018 

OBJETO DA 

PARCERIA: 

Transferência de recursos financeiros para o 

desenvolvimento do Programa de Proteção Social Básica 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos. 

 

VALOR: 

 

R$ 114.763,08(cento quatorze mil, setecentos e sessenta e 

três reais e oito centavos) constituindo-se do repasse:– 

Municipal: em doze parcelas de R$ 9.563,59 (nove mil, 

quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos) 

PERÍODO DE 

VIGÊNCIA: 

O presente termo vigorará de 30 de janeiro a  31 de 

dezembro de 2018. 

EQUIPE DE 

TRABALHO: 

– VALOR TOTAL ANUAL: R$114.763,08(cento 

quatorze mil,setecentos e sessenta e três reais e oito 

centavos)– COMPOSIÇÃO: 

·       Assistente Social (01): R$ 1.315,33/mês 

·       Pedagoga (01): R$ 1.219,17/mês 

·       Auxiliar de serviços gerais (01): R$ 1.113,00/mês 

·      Psicóloga (01): R$ 840,00/mês 

·       Monitor de oficina (02): R$ 1.820,00/mês 

        

 

VALORES LIBERADOS: 

-1ª parcela Liberada aos 31/01/2018 

Recursos Transferidos – R$ 9.757,00(nove mil, quinhentos 

e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)– 



-2ª parcelaLiberada aos 09/02/18  

Recursos Transferidos– R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos 

e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos) 

 

– 3ª parcela Liberada aos 07/03/2018 

 Recursos Transferidos -R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos 

e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)  

 

-4ª parcela Liberada 06/04/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

 –5ª parcela Liberada 08/05/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

-6ª parcela Liberada 07/06/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

-7ª parcela Liberada 06/07/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

-8ª parcela Liberada 07/08/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

-9ª parcela Liberada 11/09/18  

Recursos Transferidos- 

R$ 9.563,59 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos)  

 

 


