
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desênvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

TERMO DE FOMENTO N" 88/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL O CMDCA COM A ASSOCIAÇÀO PAULA
ELIZABETE

O Município de Montes Claros, pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominada
ADMINISTRAÇAO PUBLICA MTINICIPAL, com sede e foro na cidade de Montes Claros, com sede na Avenida
Cula Mangabeira, n.'211, Centro, CEP:39.401-002, inscrito no CNPJ sob n' 22.678.87410001-3 5, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,, Aurindo José Ribeiro, CPF no 539.836.026-49 e
RG lvl- 4.106.748, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
CMDCA, inscrito no CNPJ 22.678.874i0001-3 5, com sede nesta cidade à Praça Raul Soares, s/no, Centro,
representâdo pela sua presidente Dardânia Gonçalves Queiroz, CPF n.'041.516.736-10, aqui chamada
INTERVENIENTE, e a Associação Paula Elizabete, CNPJ sob n" 01.947.440/0001-13, com sede na Rua Sagrada
Família de Nazaré, no555- Bairro Jaragú II/ Montes Claros - MG neste âto ato representada pela sua presidente,
Ana Maria de Melo, CPF 188..524.508-40, resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto
na Lei Complementar n" l0l, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentiárias e Lei
OrçamentáriaAnual,naLein'13.019,de3ldejulhode2014,naLeiMunicipaln"4.964del7defevereirode2017,
consoante o a Dispensa do Marco RegulaÍório n"2812021e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÁ _ Do oBJETo

l.l - O presente terrno de fomento, tem por objeto o repasse dos recursos provenientes do Fundo Municipal da
Inffincia e Adolescência FIA, visando o implemento do projeto "Construindo Pontes III " que tem como objetivo
geral a garantia de direitos de aproximadarnente 3o(trinta) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
e/ou risco social, com prioridade as que estão em situação de trabalho infantil, fortalecendo os vínculos e

convivência, a protegão social e integral do público-alvo, confonne e$abelecido no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEGLTNDA. DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC. . MUNICIPAI,:

a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conjunto com o CMDCA o valor global de R$
I 18.554,84(Cento e Dezoito mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Oitenta e Quâtro centavos) conforme
cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho.

b) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, conforme
ar. 48 da Lei n." 13.019/2014;

d) Propor alterações no Plano de Trabalho quanCo houver necessidade para melhor adequação dos objetivos a serem
alcançados rcferentes a este Tenno de Fomento;

e) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigagões do
gestor, com as respectivas responsabilidades, conforme art. 35, §3' da Lei n.6 13.019/20141,

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos, conforme art. 50 da Lei n."
13.019120t41'
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j) manter, em seu sítio oficial na intemet. a relâção das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, conforme ârt. 10 da Lei n.' 13-019/20141'

h) divulgar pela intemet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria,
confonne aÍ. 12 daLei n.o 13.019/20141

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Executar o objeto desta parceria em confonnidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA- Conselho
Municipal de Direitos da Crianga e do Adolescente, cópia em anexo, que é parte integrante desta parceria;

b) Observar diretrizes e non'nas emanadas dos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL;

c) Manter, na fachada do imóvel e em local visível, placa indicativa do Termo de Fomento com o Município e

CMDCA, pala cLulprimento do dispostÕ no art. 1l da Lei no 13.019120141'

d) Facilitar, aos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÀO PÚBLfCA MUNICIPAL, a supervisão e o
acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do presente Termo de Fomento e de Plano de Trabalho dele
integrânte, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações necessárias;

e) Obter e manter a autorização de funcionamento;

f) Prestâr contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme iut. 63 e scgrintes da Lei n."
t3.019/2014'

g) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execugão do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos deconentes de restrição à sua

execução, conforme art.42,XX da Lei n." 13.019/20141.

h) Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria,
estes pennanecerão na sua titularidade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obrigando-se a OSC agravá-lo
com cláusula de inalienabilidade, devendo realizar a transferêlcia da propriedade dos mesmos à Administração
Pública. na hipótese de sua extinção.
i) f, de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento âdministrativo e

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz resp€ito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

J) Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente âo dâ prestâçâo de contâs, a entidade
deye mânter €m seu arquivo os documentos originais que compõem a prestàção de contas.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS OBRIGAÇÕES DA INTERVENIENTE

3.1- Acompanhar a aplicagão dos recursos disponibilizados, avaliando as metas alcançadas e se os objetivos da
parceria foram cumpridos através de relatório de acompanhamento dos resultâdos sociais alcangados pelo Projeto.

3.2 - O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança f, Do Adolescente - CMDCA, realizará o monitoramento
e a avaliação, respeitando âs exigências da Lei Federal 13.019/2014.
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3.3 Repassar à Organização Da Sociedade Civil. em conjunto com a adrniuistragão pública o valor global estimado
para execução do projeto, conforme cronograma de desembolso.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fornento é de

valor global de R$ I 18.554,84(Cento e Dezoito rnil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Oitenta e Quatro
centavos). palte integrante do plano de trabalho.

4.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MLINICIPAL transferirá, para execução do presente tenro de fomerrto,

recursos no valor global de R$ I 18.554,84(Cento e Dezoito mil e Quinhentos e Cinquerrta e Quatro reais e Oitenta e

Quatro centavos), conforme cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho, correndo a despesa à

conta da dotação orçamentária, confonne discriminação:

DOTAÇÃO: 02.06.08-08.2430027 .406'7 -33s04 t

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINICIPAL, juntamente com o CMDCA, transferirá os recursos em favor
da ORGANIZAÇÃo oe sOCIEOADE CIvlL, confonne o cronograma de desembolso contido no plano de

trabalho, mediante transÍ'erência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de

depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

5.2 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes

casos, conforme art.48 da Lei n." 13.019/2014:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anterionnente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadirnplemento da organização
da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no terrno de colaboração ou de fomento;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.4 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria. os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública e o Conselho Gestor, no prazo improrogável de trinta dias, sob pena de irnediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competerte da administração pública, conforme art. 52
da Lei n.o 13.01912014.

5.5- Demonstrada a irnpossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrôrrica, o termo de fomento
poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.

CLÁUSULA STXTA - DA EXECUÇÀO DAS DESPESAS

6.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fiehnente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos nos termos do art. 45 da Lei n.o 13.01912014,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÀO Oe SOCte,OlOp
CIVIL, para:
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II - pagâr, a qualquer título- servidor ou empregado público corn recursos vinculados à parceria- salvo

hipóteses prer,istas elr lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias:

L LÁI S[jt A SE IIMA - DA VICENCIA

7.I - O presente 'fermo de Fomeuto vigcrá do dia da publicação no do extrato no diário oÍicial do mLrnicípio ate 3l
de Outubro de 1023..

7.2 A vigência da parceria poderá scl alterada mcdiante solicitação da orgarrização da sociedade civil, devidamente
lbrnralizada e .justificada. a ser apresentadâ à adnrinistração pública em. no mínimo, trinta dias anÍes do termo

inicialnrentc prev isto,confonne afi- 55. cupul. da l-ei n.o 13.019/2014:

7.i - A prorrosação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser leita pela administração pública quando ela

der causa a atraso ltâ Iibcragão de recursos tinarrceiros, limitada ao exato período do atraso verificado, couforme aft.

55. parilgrafo único da Lei n.' 13.019/2014;

CLÁLISUI-A OI'fAVA - DO MONII'ORAMENTO. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCAI,IZAÇÀO

8.1 Compete à Cornissão de Monitoramento e Avaliação, fiscalizar as obrigações decorrentes deste Ternto de

Forncnto.

{.l.2 - O rclatór'io tc(cltico a que se relere o § 1" do afi.59 da Lei n." 13.019/2014. sem prejuízo de outros elcmentos,

dcverá conter:

I - dr--scriçào sumária das atividades e lretas estabelecidas;

Il - anr'rlise das atjvidades rcalizadas- do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido ern

razâo da erecução do ob.jeto até o período. com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de habalho;

Ill - valores efetivamente transferidos pela administração pírblica;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas âpresentados pela organização da socieilade civil
na prestaçio de contas, cltnndo não for comprovaclo o alcance das metas e resultados estabelecidos Íro respectivo
tenno de íomento:

V - análise dc eventuais auditorias realizadas pelos controles intemo e extemo, no ârnbito da fiscalização
preveutiva. bern conro dc suas conclusões e das nredidas que tomaÍam el'n decorrência dessas auditorias.

ll.3 - Na hipótcse de inexecução pol culpa exclusiva da organização da sociedade civil, conforme art. 62 da Lei n-o

13.019/201.1. a administração pública poderá, exclusivamente parâ assegurâr o atendimerto de ser.riços essenciais à
população. por ab pr'óprio e independentenrente de autorização.judicial, a fim de realizar ou manter a execuçito das

metas ou ativ idades pactuadas:

I - retorlâr os bens pírblicos enr podel da organização da sociedade civil parceira. qualqrrer quc tenha sidti a

rrrrrdaliclade ou titülo que concedeu direitos de uso de tais bens:

ll - assLrmir a responsabilidade pela execuçâo do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de
paralisaçào. de modo a evilar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que loi
cxccutado pela organização da sociedade civil até o momento etn que a administração assurliti essas
responsab ilidades.

CLÁTJSTJLA NONA - DA PRESTACÃO DE CoNl.AS
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responsabilidades.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃo DE CoNTAS

9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, nos termos do art. 64 da Lei n."
l,3.019/2014, deverá conter elementos que perm itam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto íoi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a compro!açâo
do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestâção de contas.

§ I .' Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2e Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e

a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3a A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

§ 4a A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos
públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedínentos estabelecidos confonne previsto no plano de

trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

9.2 - A presteção cle c,.rr.rlus lelativa à cxecuçiio do tenrro dê lbc1cr1lô riar-se-.t mediante a zrtxilise Jos JocLtnrentos
previstos no plano cle tmbalho. rlénr dr)s segl!inles lelairirios- conlirrne â$igo 66 da Lei l,l0l91lü14:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o compârativo de metas propostas com os resultados
alcançados;

II - relatório de execugão financeira do termo de fomento, com a descriçào das despesas e receitas
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, nâ hipótese de descumprimento de metas e

resultados estabelecidos no plano de trabalho.

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados intemamente, quando houver.

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execuçào da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, hornologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a confomidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo
de colaboração ou de fomento.

9.3 - O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestagão de contas da parceria celebrada, conforme ari.67 da
Lei n' 13.019, de 2014.

§ le O caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do
cumprimento do objeto

§ 2e Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de

contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramenlo do cumprimento das metas do objeto.

§ 4a Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os
pareceres técnicos de que trata estê artigo deverão, obrigatoriamelte, mencionar;
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IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.4 - A manifestação conclusiva sobre a preslagão de contas pela adrninistração pública obser.',ará os prazos previstos

na Lei n' 1.3.01912014, devendo concluir, altemativamente, pela:

I - aprovação da prestâção de contâs;

ll - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomâda de contas especial.

9.5 - Corrstatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da

sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, conforme art. 70 da Lei n." 13.019120l,4.

§ lo O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por
iguat período, dentro rio prazo que a adm inistração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas
e comprovação de resultados, conforme art. 70, §1" da Lei n." 13.019/2014.

§ 2'Transcorrido o prÍrzo pâra saneâmento da irregularidade ou da omissão, não havendo o sâneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos

fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos terÍnos da legislação
vigente, corrforme art. 70, §2'da Lei n.' 13.019/2014.

9.6 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta
dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável
justificadâmente por igual período, conforme aÍÍ.71da Lei n.' 13.019/2014.

9.7. O transcurso do prazo definido no art. 7l da Lei n.o 13.01,9/2014 seÍn que as contas tenham sido apreciadas:

l - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicosl

Il - nos casos em que não fof col]statado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem

prejuízo da atualização monetária, irnpede a incidência de juros de môra sobre débitos eventualmente apurados, no

período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.

9.8 - As prestações de contas serâo avaliadas, nos termo do art. 72 da Lei n." 13.019/2014:

I - regulares, quando expressarern, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho:

Il - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que
nâo resulte em dano ao erário:

PREFEITURA MUNICIPAL DÉ MONTES CLAROS
Sêcretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças ê dos Adolescentes

t - os resultados já alcangados e seus benefícios;

ll - os impactos econômicos ou sociais:

Ill - o grau de satisfação do público-alvo:
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III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de traballio;

c) dano ao erário decorrente de âto de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
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9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestaçào de contas ou por omissão enr
relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro câso, os pareceres técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação, conforme ârt.
72, §1"da Lei n." 13.019/2014.

9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular. após exaurida a fase recursal. se mantida a decisão,
a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por
meio de agões compensatórias de interesse pÍrblico, mediante a apresentâção de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no tenno de colaboração ou de fomento e a ârea de atuação da organização, cuja mensuração
econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o
caso de restituição integral dos recursos, conforme art. 72, §2" da Lei n.'13.019/2014.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALI ERAÇOES

l0.l - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada e justificada. a ser apresentada à administração pública ern, no mínimo, trinta dias antes do
termo inicialmente previsto, conforme Art. 55 da Lei n.'13.019/2014.

10.2- A prorrogação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública
quando ela der causa a âtraso na liberação de recursos financeiros, lirnitada ao exato período do atraso verificado,
confon,re parágrafo único do Art. 55 Lei n.' 13.01912014.

10.3-O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, conforme AÍ. 57 Lei n." 13.019/2014.

CLÁUSULA DECTMA PRTMEIRA - DAS RESPoNSABILIZAÇÔES E DAS SANÇÕES

I 1.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei n' 13.019, de 2014,
e da legislação especíIica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior
a dois anos;

lll - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido oN{ /.4111
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prazo da sanção aplicada corn base no inciso II.

11.2 As sanções estabelecidas nos incisos II e I são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou de
Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado ro respectivo
processo. no prazo de dez dias da abertura de vista podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

I 1.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁSLLA DÉCIMA SfcLNDA. DA RESCISÀo

l2.l - O presente termo de fomento poderá ser:

I - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho:
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pâctuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instâuração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

l3.l - O presente termo de fomento, somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no
meio oficial de publicidade da administração pública, conforme Art.38 da Lei n." 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DoS BENS REMANESCENTES
14.1 A custódia dos bens adquiridos com recursos transferidos permanecerá sob a responsabilidade da OSC, após a

consecução do objeto, para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e
na legislâção vigente.

CLÁUSULA DHCIMA QUINTA. DAS CoNDIÇÔES CERAIS
15. I - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicagões relativas a este tearo de fomento serão remetidas por corespondência eletrônicâ e postal
serão consíderadas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que
possam ter implicações neste temo de Fomento, serão aceitas somente se registradâs em ata ou relatórios
circunstanciados.

15.2- Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal 13.019/2014, cujas normas ficam incorporadas
integralmente neste instrumento, ainda qre não se faça menção expressâ, bem como a Lei Federal 13.20412015.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Do FoRo

16.1 - Será competente para dirilnir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que nào possam ser
resolvidas pela via administrativa. o foro Juízo de Montes Claros - MG. com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenarnente de acordo, os parlícipes obrigam-se ao total e inenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duâs) vias de igual teor e forma,

\./
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que vão assinadas pelos pamícipes, para que produza seusjurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

ANEXO I _ PLANO DE TRABALHO

Montes Clarop, 07 de Abril de 2022

Aurindo José Ribeíro

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNI DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-

Testemunhas
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PROPOSTA

. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Proponcnte: Associaçào Paula Elizabete CNPJ: 01.947.44010001-13

tnscrição Municipâl: 490200

N" do Registro no conselho/MOC: 077 Validâde: 281022023

Endereço: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

Cidade: Montes
CIaros

UF:
MG

CEP:
39.404-846

DDD/Telefone:
(38) 3215-3718

E-m âil: ir.alaí49!§lqçjaqanp?LlaÊIíabcle,.lrS.b

Nome do representânte legal do proponente: Ana Maria de Melo

CPF:188.524.508-
40

RG:4.9i9.614-8 Cargo/Função;
Diretora-Presidente

DDD/Telefone:
(11) 98325-1742

Endereço Residencial do representânte legal: Rua Sagrada Familia de Nazaré,555 Jaraguá

Período de Mandato da Diretoria: 24/0'7 i2018 a2410712022.

2 - DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

Denominação:
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNP.I: 22.678.874/0001-35

Endereço: Praça Raul Soares, s/n, Centro

Cidade: Montes Claros UF: Minas CeÍais Cidade: Montes Claros

Representante Legal: Dardânia Gonçalves Queiroz

CPF: 041 .5 16.736- l0 RC: MG-10.865.701 DDD/Telefone: (3 8) 9188 -6449

3 _ OBJETO DA PARCERIA

Contribuir para a garantia de direitos de aproximadamente 30 crianças e adolescentes em situação de yulnerabilidade e ou risco
social, com prioridade as que estâo em situaçâo de trabalho infantil, fortalecendo os vinculos e convivência, a proteção social e
integral do público-alvo.

4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

,l.l - Título do Projeto 4.2 - Prazo de Execução

ConstruiÍdo Pontes - Ill I8 meses

,\§socrÀc,\o P.\t l_\ l].lZ]{llEl I
lvww.facebook.com/APaulaElizabete - §$ w.a\sociacaopâ,Jlaclizabcte.org.br
Av. Sagrada l-amilia de Nazaré. 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG

.947.440/0001- 13
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A cidade de Montes Claros. situada no Estado de Minas Gerais. possui uma população estimada em 409.341 habitantes (IBGE
2019), ocupando a 6o colocação em Minas Gerais no rauking das maiores cidades, destacando-se entre as cidades de porte medio
por ser polo da região sul da Bahia e Norte de Minas e por se localizar no 2'enÍoncamento rodoviário do país.

Como fora descrito. a Associação Paula Elizabete está localizada em uma zona periférica de Montes Claros que possui intenso
tÍiífego de caminhões e áreas não urbanizadas, ambiente propício à propagação da prostituição, abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, o que consequentemente contribui para o aumento do risco social e pessoal do público atendido. Ou seja,
a Associação está situada em uma região marcada pelas desigualdades estruturais e pela exclusão. com situações de injustiça
institucionalizada.
A irnplementação do Projeto "Construindo Pontes - lll" tem como finalidade potencializar as ações propostas no plano de ação
anual, bem como foúalecer o sistema de proteçâo e promoção aos direitos da criança e do adolescente- Terá como base o

ASSOCIAÇÂO PAULA ELIZ,IRETE
w§.w.làcebook-con/APaulaElizabetc - www-associacaopaulaeiizabete.org.br
Av. Sagrada Familia de NazaÍé. 555 - Jaraguá - CEP: 39.40,1.846 - Montes Claros - MG
FONE: (.18) 3215-i2 e-marl- mariaraí@centropaulaelizabcte.crg.br CNPJ: 01.947-440/000i-13
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4.2 - Descrição da realidâde

A Associação Pâula Elizabete (APE) está localizada no bairro Jaraguá, zona periférica de Montes Claros às margens da BR l2l
interligada a BR 251 zonas de intenso tráfego de caminhões e áreas nâo urbanizadas, ambiente propício à propagação da
prostituição, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o que consequentemente contribui pam o aumento do risco
social e pessoal do público atendido.
Foi realizado um Diagnóstico Social pela equipe da Associação, o qual é o alicerce de atuação e intervenção. A partir dele, foi
possível ter acesso às demandas e necessidades, bem como as potencialidades e fonalezas do território. A análise do diagnóstico
permite a percepçâo e o entendimento de que o risco social na região é um fator que demanda atenção e urgência no seu

atendimento. Ao analisar o discurso dos enÚevistados percebe-se que os problemas que mais afeEm. atualmente. estas

çomunidades são: a prostituição infantil, o consumo e o tráfico de droga denüo e fora dos núcleos familiares, a gravidez precoce.
ou seja, o trabalho infantil e, por conseguinte a evasão escolar e a negligência parental.
Tal realidade pode ser verificada no tenitório de atuação da Associação Paula Elizâbete, já que a paftir de informações do
Centro de referência Assistência Social (CRAS), constatou-se que 70oÁ dos moradores do Village/Jaraguá são beneficiados pelo
programa Bolsa Família, onde há concentraçâo de familias nos conjuntos habitacionais oriundos do Programa Minha Casa
Minha Vida, outras famÍlias ainda se enconúam na lista de espera, e/ou residem em baracôes. São famílias com mulheres como
chefes de familia, e em alguns casos o chefe de família masculino se encontra privado de liberdade, cumprindo pena alternativa
ou em regime semiaberto. Quanto às condições socioeconômicas as tàmílias têm baixa renda per capta, gravidez na
adolescência, e se encontram em situação de pobreza, abandono, e violência doméstica. Outro fator relevante é a presença e a
influência do tráfico de drogas e alcoolismo na região. A infraestrutura dos bairros é parcial e precária. os moradores contam
com os serviços de Estratégiâ de Saúde da Família (ESF), escolas e não contâm com espaços de lazer que atendem à

comunidade. Estudos apontam este território como um dos piores em nível de desenvolvimento de infraestrutura urbana.

Aliado a esse documento da Ínstituiçâo, tem-se também um Diagnóstico realizado em 2016 por meio da construção coletiva que

envolveu todos os setores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo eles: Conselho Tutelar,
Educação, Assistência Social, Saúde, Justiça, Segurança e organizações sociais. Foram apontados como prioridades os seguintes
eixos: Violência, abuso e exploração; Garantia de igualdade de condições de acesso. permanência e reingresso à educação:
Medidas Socioeducativas e Serviços de Proteção da Assistência Social.
Por Íim, foi realizado pela Associação no ano de 2018 um estudo juntamente com as Escoias Públicas do território, acerca da
temática violação de direitos. De acordo com as respostas dos questionríÍios, o trabalho infantil doméstico tanto em casa quanto
para terceiros, o cuidar dos irmãos, dos vizinhos menores são realidades presentes. Outro dado que chama atençào é o início da

vida sexual ativa de forma precoce, que origina crianças e adolescentes mães e ate mesmo com DST. Muitos estâo envolvidos
com o uso de álcool e drogas, usam de violência fisica com Íiequência e solrem bullying.
Diante essa realidade que o Projeto aqui apresentado se justifica e se faz de suma relevância: potencializar o desenvolvimento
das atividades, ações e projetos da Associação no ano de 2022 o que, por conseguinte, contribui para o fodalecimento do sistenra
de pÍoteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, bem como suas famílias.

.í.3 - Justificativa do Projeto





protagonismo, perlencimento e a autonomia, para que, assim, possa colaborar nos processos de empoderamento, sustentabilidade
e transformação social. E um recurso proveniente da Campanha do Fundo da Inf,ância e Adolescência realizada por esta
lnstituição em Dezembro 2019 e Abril de 2020.
Cabe sinalizar. ainda, que as crianças e adolescentes que serão atendidas pelo projeto sâo Íesidentes em um território em situaçào
de vulnerabilidade social e demandam urgência no atendimento às tamilias que vivem em situaçâo de pobreza, desemprego,
expostas ao tráfico, prostituição, uso frequente de substância psicoativas, abuso e exploração sexual, violência doméstica,
negligência familiar, homicídios e crimes e outras situações de vulnerabilidade sociais que impedem o desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes.
Após o que fora acima descrito, percebe-se que Estado não vem cumprindo de forma efetiva seu papel diante das demandas e
necessidades do teritório no qual a Associaçâo está inserida, diante disso, ratifica-se ajustificativa para implantação deste
Projeto. A Associação espera colaborar para a oferta de lazer. espode, relbrço escolar e identificar e fomentar as potencialidades
e fortalezas da comunidade, realizando um trabalho em rede, a fim de gerar um impacto social positivo diante da causa,
Cabe ressaltar que a Associação Paula Elizabete possui experiência na gestão e realização de projetos sociais. constitui-se como
referência no território que está situado. Durante 22 anos, houve vários parceiros com o financiamento de projetos para
contribuir na defesa e garantia dos direitos e melhoria da qualidade de vida da comunidade: Emenda Parlamentar, Conselho da
Criança e do Adolescente, Fundação Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Itaú Social.

5 - OBJETIVOS DO PROJETO

5.1 - Objetivo G€ral:

Contribuir pam a garantia de direitos de aproximadamente 30 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco
social na cidade de Montes Claros, com prioridade as que estão em situação de trabalho infantil, fortalecendo os vÍnculos e
convivência, a proteção social e integral do público-alvo.

5.2 - Objetivos Específicos:

. Desenvolver oficinas de futebol, natação e reforço escolar com as crianças e adolescentes atendidas pelo projeto-

. Colaborar para a pÍomoção de fortalecimento de vinculos familiares e comunitiírios, oferecendo meios para que os
beneficiários/as (crianças, adolescentes) e, principalmente suas famílias fortaleçam a sua função protetiva.

. Realizr um Fórum Municipal. a fim de prevenir. sensibilizar, divulgar e aprofundar discussões sobre a temática do
trabalho intàntil.

6 - PÚBLICO ALVO

A fim de prezôr pela qualidade. pelo atendimento e irnpacto a ser alcançado, espera-se atender diretamente até 30 crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, com prioridade as que estejam em situação de trabalho infantil. Já
os beneficiiírios indiretos serão âs famílias dos atendidos. bem como a comunidade local.
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7 - ÁREA DE ABRANGÊNC|A

A área de atuação do projeto será: Jaraguá ll, Clarice Athayde, Nôvo Horizonle, Nova América, Village I e II, Recanto das
Aguas, Conjunto habitacional Minas Gerais e Conjunto habitacional Monte Sião.

8- METAS E INDÍCADORES
METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS

META TADO
Opoúunizar práticas esportivas e

atividades pedagógicas no período
te I8 meses para ate i0 crianças e

adolescentes em situaçào de
il,ulnerabilidade e ou risco social.

I semanais de futebol,
e reforço escolar.

:lhoria no desenvolvimento físico e motor, não
nente em relação à força muscular e

istência cardionespiratóri4 mas tambem no
rilíbrio e na execução de movimentos. AIém
desenvolvimento social das crianças e

)lescentes, convivência social, respeito às

,ras. aceitação das limitaçôes do corpo,
Ioeo. trabalho ern equipe.
relaçào de dificuldades no processo ensino-
'endizagem. reduzindo a retençào. a evasào e â
requência no âmbito escolar, ou seja, melhoria
desempenho escolar.

Pron'rover fortalecimentos de
vínÇulos e interação com a família.

Encontro mensal conr as t'amílias
§ crianças atendidas pelo Projeto.

)tagonismo, fortalecimento de vínculos,
rvivência, penencimento, interação,
poderamento, mobilização social, resgate da
onomia, a capacidade de liderança, troca de
reriências, desenvolvimento grupal, rnelhoria
qualidade de vida dos beneficiários/as e suas

nÍlias.

, sensibilizar, divulgar e

discussões sobre a
do trabalho inlàntil.

Fórurn Municipal sobre o
nfrentamento do 1'rabalho lnfantil.

io de govemo e sociedade, gerando
na elaboração e controle, bem como na
r de polÍticas voltadas ao combate e

Ío ao trabalho infantil. mobilizacão dos

AssoctAÇÃo PÀULA trl-rzABrrtr
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Objetivos específicos Metas e prazos lndicâdores

M€ios de verificâção Período de
Verificação

Desenvolver oficinas de futebol, nataÇão e reforÇo
escolar com as crianças e adolescentes atendidas
pelo projeto.

Oportunizar práticas esportivas e

atividades pedagógicas no período de
l8 meses para até 30 crianças e
adolescentes em situação de

vulnerabilidade e ou risco social.

l. Número de oficinas que foram
realizadas.

Relatórios com
registros Íbtográficos

'l'l inrcsll al

2. Percentual de ftequência dos
parlicipantes no projeto.

Lista de presença Mcnsal

Colaborar para a pronroçâo de fortalecimento de

vínculos làniliares e conrunitários, oferecendo
nreioc para que os beneficiários'as (crianças-

adolescentes) e, principalmente suas familias
lortaleçam a sua função protetiva.

Pronrover fortalecinrentos de vínculos €

interação com a fanlília.
L Núrnero de cncotrtros realizatlos. Enlr'evista corn os

beneficiários
Trinrestral

Realizar encontros, a fim de prevenir, sensibilizar,
divulgar e aprofundar discussôes sobre a temáticâ
do tmbalho infantil.

Prevenir, sensibilizar, divulgar e

aprofundar discussões sobre a temática
do trabalho infantil.

l. Nível de participação dos

envolvidos.
Qnestionário Anual

ASsoclAÇÂo PAt [.A ELtzABt]TE
wwrv.facebook.corn/APaulaEliirabete - ww\v.associacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada |amília dc NazaÉ" 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
FONE:(38)3215-3718 e-mail- mariana@)centropaulaelizabete.o8.br CNPJ:01.947.440/0001-13
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N" ESPECIFICACAO QUANTIDADE
meses

VALOR
UNITÁRIo

VALOR TOTAL

Iitapa 0l
Pagamento proporcional
Orientador Social e lazer
83h/mês

l8
95 r.84

17. D3,12

Etapa 02
Pagamento de Educador
Social 65h/mês

l8
1.692,16

30.458.88

Etapa 03
Pagamento proporcional
de Molorista 7lhlmês

l8
89 8.96

t6.18r.28

Etapa 04
Pagamento proporcional
de cozinheira l07h/mês

18
852,69

15.348,42

Etapa 05
Aquisição de CombustÍvel
e lubrilicantes

16
93t.13

14.898.00

Etapa 07
Aquisiçâo de Gêneros
AlimentÍcios

t2
6I 8.79

?dr§{t

Etapa 08
Pagamento proporcional
de Energia Eletrica

t6
700.00

I 1.200,00

Etapa 09 Material consumo I 685,49

Etapa 10 TeleÍbne 15
41,05

61s;7 5

Etapa I I
Aquisição de Material de
Limpeza de Piscinas

2
r.790.s0

3_580.99

Etapâ 12
Aquisiçâo de Gás de
cozinha

I
1.0:7.40

1.02'1,40

TOTA I 18.554.84

9 - METODOLOGIA/trSTRATEGIAS DE AÇÃO

O projeto aqui ploposto conh ibuirá pam a ofefia de espaç<-r para o desenvolvimento do serliço de convivência e

fonalecimento de vínculos, corn ênfase na atividade esportiva e reforço escolar para as crianças e adolescentes. Ou seja, irá
potencjalizar os projetos e programas que serão desenvolvidos na Associação Paula Elizabete no ano de 2022-2023,
As estratégias de ação no que se refere ao atendimento serão realizadas por meio de oficinas, errcontros, utilizando o espaço
físico disponivel na lnstituição, a quadra de areia e o campo de Í'uteboi para realizar dos treinos táticos de condicionamento
físico em soto, na academia c na piscina. proporcionando uma melhora nos aspectos fisiológicos, cognitivos, psicoemocionais
e sociais, ou seja, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida e promoção da saúde; as sala de aula e dança, todos

como cadeiras- mesas. Outro esDaÇo a set utilizado é o auditório. acom os

Àssocl\ç-Ão PAUT.A Er.rzlrBETE
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da realização de conversas e palestras-

As atividades são monitoradas pelos segurntes instrumentais: ficha de atendimento individual, com questionário para
Ievantamento de informações do público alvo a ser beneficiado. visitas técnicas, obseryação, escuta. trabalho em grupo. T
as atividades serão acompanhadas pela gestão da Associação Paula Elizabete. Assim como avaliação sistemática com equipe
interdisçiplinar das ações propostas. plânejamento, instrumentais e recursos utilizados.
No tocante às oficinas,lem por foco a constituição de espaço de convivência. formação para a paíticipação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a padir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. As inÍervenções sâo pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas
de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proreção social.
As ações serão executadas no periodo de l8 meses. As oficinas terâo duraçào de três horas por dia, ofertadas no contra tumo
da escola regular- As turmas serão compostas por l5 crianças e adolescentes, lotalizando 2 turmas e 30 beneficiiíLrios por dia.
As oficinas serão intercaladas no decorrer da semana, a fim de que todos participem de forma igualitária.
Para tanto, serão adquiridos produtos alimenticios a serem utilizados para preparo do lanche das crianças e adolescentes que
frequentam os projetos sociais. No que fiz respeito a realizaçâo das atividades, serão adquiridos itens para a realização da
oficina: Combustivel (gasolina e diesel utilizado no transporte das crianças e adolescentes nos seus bairos, bem como no
transporte da equipe técnica. a fim de buscar e estabelecer parcerias), Energia Elétrica (para proporcionar a prática de esportes
na Organização são realizados processos que utilizam de vários equipamentos, maquinários elétricos, os quais influenciam
diretamente no aumento da conta de energia). A seguir, há os exemplos de ambientes utilizados para as pÍáticas esportivas e
rotinas de funcionamento para que tenha plena condição de uso.
Uso do Campo Society - Equipamentos utilizados: Máquinas roçadeiras, bomba elétrica para irrigação, bomba elétrica para
coleta de água para aÍrnazenamento em caixa d'água. Funcionamento: a Organizaçâo não dispõe de água da COPASA, neste
sentido aciona-se o motôr eléüico para sucção da água do poço artesiano até a caixa d'água para o armazenamento da água
que será utilizada na inigação do gramado, sendo este inigado no minimo 03 vezes por semana devido ao forte calor na
região. Após coleta de água é ligado o segundo motor elétrico utilizado para rotacionar os aspersores ligados no campo para
irrigação. Utilizam-se tambem as roçadeiras elétricas para aparar o gramado dando condição de uso para o público atendido.
Uso das Piscinas - Equipamentos utilizados: bomba elétrica para coleta de água para armazenamento em caixa d'água. Bom
elétrica para limpeza de piscinas ejato de alta pressão. Funcionamento: E acionado o motor eletrico para sucção da água do
poço artesiano até a caixa d'água para o armazenamento da água que será utilizada para encher as piscinas. Após piscinas
cheias e produtos aplicados é ligado o motor para aspirar as piscinas. Depois da lirnpeza e utilizado o motor para encher
novamente a caixa d'água e posteriormente completar as águas das piscinas. O ambiente próximo as bordas das piscinas são
limpas com um motor elétrico de alta pressão (ato).
Quadra poliesponivâ: Equipamentos utilizados: Bomba elétrica de alta pressão. Sempre que necesúrio e utilizado para a
limpeza do ginásio e a quadra poliesportiva, pois o mesmo suja muito devido às várias atividades desenvolvidas neste
ambiente, quadra de futebol de salão, basquete, vôlei, entre outros usos.
Area de recreação: Equipânentos utilizados: Bomba elétrica de alta pressâo: soprador elétrico. Para a limpeza do ambiente é

utilizado um soprador elétrico para juntaÍ folhas e outras sujeiras no ambiente e, após, e utilizado o jâto de água com motor
elétrico para auxiliar nas limpezas de pedras e pisos existentes no ambiente de recreação.
Lavanderia: Equipamentos utilizados: Máquina elétrica de lavar roupas. Nas oticinas são disponibilizados vários itens, como:
shorts, calção, meião, coletes, camisas, chuteiras, roupas de banho, uniformes de competiçào, e a lavagem e é realizada
semanalmente na Instituição.
Vestiários: Equipamentôs urilizados: 04 chuveiros elétricos disponibilizados nos 02 vestiários (masculino/feminino) para
utilização pós-atividades fisicas realizadas durante as oficinas.
Salas: Equipamentos utilizados: Som, Caixas de som, amplificador de som, data show. microfones, notebook. computadores.
Salas montadas disponibilizadas para uso palestuas, aulas, apresentações, repasses, reuniões, oficinas.
Além disso, terão tambem as seguintes despesas: Telefone, Material de limpeza, MaÍerial de limpeza de piscinas (produtos a
serem utilizados para tàzer a higienização das piscinas onde ocorrerá a oÍicina de natação), Gás e Material Esportilo (itens a

serem utilizados durante a oficina de futebol e natação).
E por fim, seú custeado o pagamento proporcional dos seguintes profissionais, os quais são de suma importância para
acompanhamento e desenvolvimento do Projeto aqui proposto:
- Orientador social (desenvolver a oficina de Íutebol e natação com as crianças e adolescentes, preparar aulas, realizar
relatórios de acompanhamento- Acompanhar o público-alvo no micro-ônibus):
- Educador Social (desenvolver a oficina de reforço pedagógico -português e matemática- com as crianÇas e adolescentes,
preparar auias, realizar relatórios de acompanhamento, estabeiecer parceria com as escolas. a fim de verificar se houve
melhora no rendimento escolar);

fazer r.-l dc forrla segura das crianÇas e adolescentes na conl tendo em vista que a
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Paula Elizabete está localizada em uma região de difícil acesso, às margens da Estmda da Produçào. Vale mencionar que a
Instituição possui o micro-ônibus para essa finalidade);
- Cozinheira (Preparar o lanche para as crianças e adolescentes, bem como realizar a limpeza do ambiente utilizado pelas
oficinas).

l0 - ATTVTDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa Atividades lnício Térm ino

Etapâ 1

Atividade l.l Pagamento proporcional de Orientador Social 83h/mês lo mês l8'mês

Atividade 1.2 Pagamento de Educador Social 65h/mês lo mês 18" n'r ês

Atividade 1.3 Pagâmento proporcional de Motorista 73hlmês lo mês 18" mês

Atividade 1.4 Pagamento proporcional de cozinheira l07h/mês 1o mês l8' mês

Atividade 1.5 Aquisição de Combustivel e lubrificantes lo mês l8'mês
Atividade 1.6 Aquisição de Combustivel Gasolina lo mês l8'mês
Atividade 1.7 Aquisiçâo de Gêneros Alimentícios l' mês 18'mês

Atividade 1.8 Pagamento proporcional de Energia Elétrica lo mês 18" mês

Atividade 1.9 Material consumo 1o mês 18o mês

Atividade l.l0 Telefone lo mês l8'mês
Atividade l.l I Aquisição de Material de Limpeza de Piscinas l" mês l8' mês

Atividade l.l2 Aquisição de Gás de cozinha lo mês I 8o mês

1l - MONITORATI1ENTO E AVALTAÇÃO

A avaliaçào será feita através de reuniões mensais que objetivam analisar os insffumentais, bem como as ações que foram
realizadas, a fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.
O monitoramento será realizado a paftir do acompanhamento do andamento diiirio do Projeto, por meio da lista de presença
das atividades desenvolvidas e pelos relatórios de acompanhamento.

l2 - PLANO DE APLICAÇÂO DOS RECURSOS Detalhamenros da
Despesa

DESPESA TOTAL DO PROJETO
(R.ESUMO GERAL)

PLANILHA DA PROPOSTA-DETALHAMENTO DAS DESPESAS DISPONiVEL EM ANEXO.
12.1 - Valor total do projeto: Rl§ 118.554,84 (cento e dezoito mim quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quato
centavos)

Natureza do recurso
Custeio (R$) Investimento

(R§) Toral (RS)

*Solicitado ftectnso a ser disponibili.ado pelo concedente) I t 8.554,84 118.554.84
**Contrapartida (recurso a ser disponibilizado pela entídade propone te) 0,00 0,00 0,00

Total Geral: RS 1'18.554,84 (cento e dezoito mim quinhentos e cinquenta e quatro Íeais e oitenta e quatro
centavos)

e-mail. mariana@centropaulaelizab.te.org.br CNPJ: 0l-947.440/000466
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Descrição da conlrapaíida: 0.00

*A utilização do recurso financeiro deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente ao assunto.
**Em caso de contrapartida, o recurso auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis deverão
comprovados na prestação de contas mensal.

t3 - CRONOGRÂMA DE DESEMBOLSO 1rs r,oor

l3.l - Cronograma de Desembolso (Concedente) (a ser preenchido pelo município)

l" Parcela 2'Parcela 3u Parcela 4'Parcela 5" Parcela 6" Parcela

7u Parcela 8" Parcela 9" Parcela 10" Parcela I l" Parcela 12" PaÍcela

13.2 - Proponente (Contrapârtida - se houver)

l" Parcela 2 Parçela 3o Parcela 4" Parcela 5" Parcela 6" Parcela

7'Parcela 8'Parcela 9" Parcela 10" Parcela 1 l" Parcela 12'Parcela

10. FUTURo Do PRoJETO
O Projeto tem como premissa o foÍalecimento de vínculos, o empoderamento, protagonismo e o pefiencimento local. Esses

fâtoÍes são instrumentos de suma importância para garantir a sustentabilidade das atividades. O fomento da participação

efetiva dos beneficiários nos conselhos de direitos e políticas públicas; além do envolvimento nas oficinas realizadas na

Organização são possibilidades de nansformação dô contexto em que vivem, por trabalhar o desenvolvimento social,

intelectual, motor, cognitivo e socioafetivo das crianças e adolescentes, assim como por possibilitar a construção de valores e

responsabilidade social, fazendo com que os beneficiários nâo sejam dependentes, mas sim, paÍicipantes que multipliquem as

ações apreendidas.
A suste;tabilidade do Projeto e, por conseguinte dos beneficiáÍios, trará mudanças em seus territórios, gerando um ciclo de

ação e boa vontade em fazer diferente, em querer o bem coletivo e do ambiente.

Além disso, a Associação continuará com suas formas de captação de recursos: Grupo de Responsabilidade Social

Empresarial/Conselho Consultivo, o qual apoia na organização e execução de eventos (Feijoada e Jantar Beneficente), Doaçãc

através do Fundo da Infância e Adolescência, Escrita de Projetos por meio de Editâis, Doações de Pessoa Física e Jurídica.

Montes Clâros, _ de de 20

Assinaturâ do

Montes Clâros, _ de de 20

Nome/Assinatura do Técnico Responsável/ BM

AssocuçÂo PAULÀ El-tzaBETE
lwvw.facebook.con APaulaElizabete - rv'ww.associacaopaulaelizabete.org.br

Av. Sâgrâda Familia de Nazaré. 555 - Jaraguá - CEP: 39.40'1.846 - Montes Claros - MG
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