Imprensa Oficial

do Município de Osasco
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OSASCO, 7 DE MAIO DE 2019

AEDIÇÃO Nº 1654 ANO XX

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATOS:

Processo: 03.768/2019

Processo: 03.408/2019

Processo: 03.768/2019; Termo de Colaboração
nº 003/2019; PARCEIRA: Município de Osasco/
Secretaria da Cultura; OSC PARCEIRA: Instituto
Morgan de Educação, Saúde e Esportes; Assunto: Constitui objeto do presente instrumento a
execução de atividades voltadas à finalidades de
relevância pública e social, contemplando ações
direcionadas à promoção da cultura, esportes,
lazer, inclusão social, ou similares, visando o pleno
gerenciamento, bem como o funcionamento e o
estímulo ao uso e ocupação do(s) equipamento(s)
público(s) pela comunidade, preferencialmente
local, com práticas esportivas, culturais e de lazer,
mediante a celebração de atividade de natureza
não continuada, em regime de mútua cooperação
com a Municipalidade de Osasco, sendo esta
a gestora da política pública e orientadora dos
programas ou planos setoriais das áreas no CÉU
DAS ARTES “YOLANDA APARECIDA AVELINO”;
Valor: R$ 2.137.523,84 (dois milhões, cento e
trinta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais
e oitenta e quatro centavos); Vigência: 12 (doze)
meses.

Processo: 03.408/2019; Termo de Colaboração nº
005/2019; PARCEIRA: Município de Osasco/Secretaria
da Cultura; OSC PARCEIRA: Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes; Assunto: Constituiu objeto
do presente instrumento a execução de atividades
voltados à finalidades de relevância pública e social,
contemplando ações direcionadas à promoção da
cultura, esportes, lazer, inclusão social, ou similares, visando o pleno gerenciamento, bem como
o funcionamento e o estímulo ao uso e ocupação
do(s) equipamento(s) público(s) pela comunidade,
preferencialmente local, com práticas esportivas, culturais e de lazer, mediante a celebração de atividade
de natureza não continuada, em regime de mútua
cooperação com a Municipalidade de Osasco, sendo
esta a gestora da política pública e orientadora dos
programas ou planos setoriais das áreas no CEU CAMILA DA SILVA ROSSAFA; Valor: R$ 2.137.523,84 (dois
milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e vinte
e três reais e oitenta e quatro centavos); Vigência: 12
(doze) meses.
JEANETTE MASUTTI MASSA
Secretária Adjunta
Secretaria de Assuntos Jurídicos

