EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CONVÊNIO N°
001/ 2017; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: Casa do Menor Francisco de
Assis de Leme- CASA LAR I e II ; OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o
desenvolvimento pelos partícipes, de atividades relativas a área de moradia, objetivando acolher e
amparar crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que são
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, em regime de acolhimento,
sem distinção de cor , raça, credo religioso ou politico e prestando orientação aos pais e familiares,
direcionados ao planejamento familiar, visando o retorno das crianças e adolescentes ao convívio
familiar e o desenvolvimento da autonomia, respeitando os preceitos do Estatuto da Criança e do
Adolescentes, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da
politica Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de
Trabalho, que constitui parte integrante e indissociável deste termo, no valor de R$ 132.000,00;
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; DATA DE ASSINATURA: 28/ 07/2017. Leme, 28 de julho de 2017.
WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CONVÊNIO ( ZONA AZUL) N° 002/
2017; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: Abrigo São Vicente de Paulo ,
OBJETO: Garantir a proteção integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexo,

que se encontra em situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da
entidade, que constitui parte integrante e indissociável deste termo, no valor de R$ 11.697,80. (
onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: à partir da data de
sua assinatura até 31 de outubro de 2017. ; DATA DE ASSINATURA: 17/ 08/2017. Leme, 17
de agosto de 2017. WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CONVÊNIO ( ZONA AZUL) N° 003/
2017; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: Casa do Menor Francisco de Assis de
Leme, OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento pelos partícipes,
de atividades relativas a área de moradia, objetivando acolher e amparar crianças e adolescentes,
de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que são encaminhados pela Vara da Infância e
Juventude e Conselho Tutelar, em regime de acolhimento, sem distinção de cor , raça, credo
religioso ou politico e prestando orientação aos pais e familiares, direcionados ao planejamento
familiar, visando o retorno das crianças e adolescentes ao convívio familiar e o desenvolvimento da
autonomia, respeitando os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescentes, observados os
princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assistência
Social , do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho, que constitui
parte integrante e indissociável deste termo no valor de R$ 11.697,80. ( onze mil, seiscentos e
noventa e sete reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: à partir da data de sua assinatura até
31 de outubro de 2017. ; DATA DE ASSINATURA: 17/ 08/2017. Leme, 17 de agosto de 2017.
WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

EXTRATO DE PARCERIA. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/ 2017, celebrado entre o Município de
Leme e a ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA - AVIVIL. OBJETO: Oferecer serviços ações da família e da

comunidade na proteção da mulher com neoplasia de mama, fortalecendo os vínculos familiares e
sociais, assegurando espaços de referência para o convívio em grupo, comunitário e social,
possibilitando proteção social proativa, acolhida o resgate da auto estima a superação da fragilidade
familiar e social, evitando assim situações de risco e isolamento social, com recursos do Fundo
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, oriundos da "Zona Azul" (estacionamento
rotativos), conforme plano de trabalho que constitui parte integrante e indissociável do termo de
colaboração. VALOR: R$ 11.697,80. (onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta
centavos); VIGÊNCIA: à partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. ; DATA DE
ASSINATURA: 04 de setembro de 2017. Leme, 04 de setembro de 2017. WAGNER RICARDO
ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

EXTRATO DE PARCERIA. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/ 2017, celebrado entre o
Município de Leme e a Guarda Mirim de Leme. OBJETO: Oferecer capacitação e qualificação
profissional de adolescentes de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, visando ao
seu desenvolvimento humano, além de estimular o desenvolvimento de potenciais e de vocações
para sua inserção no mercado de trabalho, garantindo assim a sua auto superação
socioeconômica, com recursos do Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
oriundos da "Zona Azul" (estacionamento rotativos), conforme plano de trabalho que constitui
parte integrante e indissociável do termo de colaboração. VALOR: R$ 11.697,80. (onze mil,
seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: à partir da data de sua
assinatura até 31 de outubro de 2017. ; DATA DE ASSINATURA: 31 de agosto de 2017. Leme, 01
de setembro de 2017. WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

EXTRATO DE PARCERIA. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/ 2017, celebrado entre o
Município de Leme e a Casa Betânia. OBJETO: Serviço de Acolhimento, para indivíduos em
situação de abandono, maiores de 18 anos, do sexo masculino, que se encontram em situação de
rua e de risco pessoal, social e com vínculos afetivos fragilizados, com recursos do Fundo Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, oriundos da "Zona Azul" (estacionamento rotativos),
conforme plano de trabalho que constitui parte integrante e indissociável do termo de colaboração.
VALOR: R$ 11.697,80. (onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos);
VIGÊNCIA: à partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. ; DATA DE
ASSINATURA: 25/ 08/2017. Leme, 28 de agosto de 2017. WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
– Prefeito Municipal de Leme.

