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Ubatuba, 20 de outubro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social 
Para: Seção de Contratos

Assunto: “Aditivo Termo de Fomento”
Processo: 6282/2021 
Termo de Fomento n° 85/2021
OSC: Gaiato - Grupo Aberto à Infância e Adolescência -  Técnicas Ocupacionais

Considerando que, segundo Ofício n° 2022.10.13-01, encaminhado pela 
OSC Gaiato, houve economia de recursos durante a execução do objeto no valor 
de R$ 799,64 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Considerando os valores de rendimentos financeiros auferidos na 
aplicação de recursos no valor de R$ 2.168,77 (dois mil, cento e sessenta e oito 
reais e setenta e sete centavos).

Considerando o valor de R$ 266,29 (duzentos e sessenta e seis reais e 
vinte e nove centavos), proveniente de recurso próprio aplicado no período.

Solicitamos fazer constar o novo valor total de R$ 267.134,46 (duzentos 
e sessenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 
valor anterior do contrato mais rendimentos auferidos e recurso próprio aplicado 
no período.

Informamos que não serão necessários novos repasses à entidade uma 
vez que os valores já constam na conta da mesma.

Considerando ainda que a OSC solicitou no ofício n° 2022.10.13-01 
prorrogação do prazo de execução do projeto em 90 dias e que tal solicitação foi 
aprovada pelo CMDCA em resolução n° 12/2022.

Solicitamos a prorrogação do presente termo em 03 (três) meses, com 
novo vencimento em 16/02/2023.

Encaminhamos em anexo:

• Ofício n° 2022.10.13-01 no qual consta a alteração do plano de 
aplicação financeira, orçamento geral atualizado e solicitação de 
prorrogação.

• Resolução CMDCA n° 12/2022 que aprova a utilização dos valores 
provenientes de rendimento, todas as solicitações de adequações 
no orçamento e o pedido de prorrogação.




