
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO DE MÚTUA COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

 

• Data da assinatura: 01/02/2017 

 

• Identificação do instrumento de parceria: Processo 119/2017 

 

• Identificação do órgão da administração pública responsável: Prefeitura 

Municipal de Rio Claro 

 

• Nome da Organização da Sociedade Civil: Centro Social e Esportivo 

Claretiano Terra Nova 

 

• CNPJ: 44.943.835/0010-41 

 

• Relação nominal dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil e 

Contratos firmados:  https://goo.gl/QIMepe  

 

• Objeto da parceria: 

 

1.     O presente Termo de Colaboração, instrumento criado pela Lei nº 

 

13.019/14 e suas alterações, tem por objetivo e relação jurídica estabelecida 

entre os participes, voltada a consecução do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, previsto na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 

de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social); 

 

2.       O Serviço deve ser ofertado de forma continuada e programada, com a 

finalidade de assegurar o desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social. O Serviço é pautado 

nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considera que 

a vivencia em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas 

de expressão, interação e proteção social. São incluídas vivencias que 

valorizam suas experiências e que estimulam e potencializam a condição de 
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escolher e decidir, e demais atividades expressas no Plano de Trabalho de 

iniciativa do Município, o qual segue anexado como parte integrante e 

indissociável desse instrumento. 

 

• Valor total: 

 

Investimento Total do SCFV 

Recursos Humanos R$373.040,00 

Outros Investimentos R$308.400,00 

Total Geral R$681.440,00 

 

Todo serviço e atividade executado são financiados pelo poder público do 

Município através de parceria do Termo de Colaboração. 

 

• Prestação de contas: 

 

O quadro de profissionais é composto por: 

 

250 vagas Função 

01 Coordenador Social 

01 Técnico de Nível Superior 

04 Educadores Sociais 

03 Facilitadores de Oficinas 

01 Auxiliar Administrativo 

01 Cozinheira 

02 Auxiliar de Cozinha 

01 Auxiliar de Limpeza 

02 Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Para mais informações, entre em contato com Patrícia Naitzki, coordenadora 

do Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova, pelo (19) 2111-6140 e (19) 

99629-6699. 


