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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS
EXTRATO
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2021
(ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDORADENSE)
Parceria ﬁrmada através do Termo de Colaboração nº 004/2021 entre o MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP e a Associação Lar Feliz
Eldoradense, no valor de R$ 158.307,39 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos sete reais e trinta nove centavos), sendo: R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), com Repasse Municipal e R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos vinte reais) com Repasse Federal, e R$
68.787,39 (sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) com o repasse Estadual, cujo o objetivo é Serviço
de Acolhimento Institucional para Idosos.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 002/2021
(APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS EM ELDORADO)
Parceria ﬁrmada através de Termo de Colaboração nº 002/2021 entre o MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP e a APAE - ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELDORADO, no valor de valor total de R$ R$ 132.526,45 (cento e trinta e dois Mil, quinhentos e
vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), sendo: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), com repasse Municipal e R$ 9.720,00 (nove
mil, setecentos e vinte reais), com repasse Federal e R$ 50.806,45 (cinquenta mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), com
repasse Estadual, cujo o objetivo é a prestação de Serviço de Proteção Especial para pessoas com deﬁciência, idosos e familiares acima de 30
anos.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2021
(NÚCLEO SOCIOEDUCATIVO MARIA HELGA)
Parceria ﬁrmada através do Termo de Colaboração nº 001/2021 entre o MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP e a NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO
MARIA HELGA, no valor de R$ 131.178,10 (cento e trinta e um mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos), sendo: R$ 30.000,00
(trinta mil reais), com repasse Municipal e R$ 101.178,10 (cento e um mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos), com repasse Estadual,
cujo o objetivo é a prestação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2021
(ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA FAMILIA AMIGA)
Parceria ﬁrmada através do Termo de Colaboração nº 003/2021 entre o MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP e a ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA
FAMÍLIA AMIGA, no valor total de R$273.600,00 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos reais) sendo: R$ 172.800,00 (cento e setenta e
dois mil e oitocentos reais), com repasse Municipal e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com repasse Federal e R$ 40.800,00 (quarenta mil
e oitocentos reais), com repasse Estadual, cujo o objetivo é Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.
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