
M PREFEITURA TúUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Consetho Mrrnicipal dôs Dirêitos das Crianças e dos Adolescêntes

I'ERMO DE FOMENTO N" 99/2022 QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MTINIICÍPIO DE MONTES CLAROS. POR

INTERMEDIO DA SECRL,T'ARIA DE DESENVOLVIMEN'TO
SOCIAL O CMDCA COM A ASSOCIAÇÀO PAULA
ELIZABETE

O Município d-e Nlontes Claros, pessoa jurídica de direito público intemo, doravante denominada

ADMINISI'RAÇÀO PUBI-ICA MUNICIPAL, corr 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' 22.678.874/0001-3 5. neste ato

representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Aurindo José Ribeiro, CPF n" 539.836.026-49 e

RG M- 4.106.7,{8. o CONSELHO MI-|NICIPAL DOS DIRE|IOS DA CzuANÇA E DO ADOLF.SCENTE-
CMDCA, inscrito no CNPJ 22.678.874/0001-3 5. com sede nesta cidade à Praça Raul Soares. s/no, Centt'o.

Íepresentado pela sua presidente Dardânia Gonçalves Queiroz, CPF n.'0,11.516.736-10. aqui charrada

INTERVENIEN't'8, e a Associação Paula Elizabete, CNPJ sob n" 01 .947.42t0/0001- 13, com sede na Rua Sagrada

Familia de Nazaré, n"555- Bairo Jaraguá II/ Montes Claros MG neste ato ato representada pela sua presidente.

Ana Maria de Melo, CPF 188..52:1.508-.10. resolvelrr celebrar o presente termo de l-omento, regendo-se pclo disposto

ria Lei Complementar no 101, de 04 de rraio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentál'ias e Lei

Orçameutária Anual. na Lei n' 1 3.0 1 9, de 3 l de julho de 201,1. na Lei Municipal n' 4.96,1 de 1 7 de fevereiro de 201 7,

consoante o a Dispensa do Marco Regulatório n"2512022 e mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUST]LA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1 O presente temo de fomento. tem por objeto o repasse dos recursos provenientes do Fundo Municipal da

lnfância e Adolescência FiA. visancio o irnplemento do projeto "Aprimorar para Fazer Mais V " que telr como

objetivo geral contribuir pala a garantia de direitos de aprorimadamente 56 crianças e adolescentes cm situação de

vu lnerabiliciade e/ou lisco social. fodalecendo os vÍnculos e convivência. a proteção social e integral do público-

alvo, conÍ'onre lista de atendimento de usuários anexa. conforme estabelecido no plano de trabalho.

cLA{ SUI A stúl N DA - DA\ oBRluA\'OÉS

2.1 - Sào obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRA,ÇÂO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVII-" em conjunto com o CMDCA o valor global de R§

41.435,37(Qua renta e Um mii e Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Trinia e Sete centavos) conforme cronograma

de desembolso, pâfie integrante do plano de trabalho.

b) Liberar os lecursos por nreio de transferência eletrónica e eLn obediência ao cronograma de desembolso. conforme
art.48 da Lei n." 13,019/201;l:

d) Propor aheragões no Plano de Trabalho qua;rdo houver necessidade para melhor aciequação dos obietivos a serem

alcançados refelentes a este Termo de Fotnento:

e) Na hipótese de o gestor da parceria deirar 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 obrigações dtt

gestoÍ, conr as respectivas responsabilidades. confomc art. 35" §3" da Lei n.' 13.019/20i4;

1) viabilizar o acompanharnerro pela intemet cios processos dc liberação de recursos, confome art. 50 da Lei n.'
13.019/201:ir
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j) rnanter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, confome art. 10 da Lei n.o 13.019/2014;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.
conforme art. l2 da Lei n." 13.019/2014:

II . DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

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

b) Observar diretrizes e norrnas emanadas dos órgãos competentes da ADMTNISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL;

c) Manter, na fachada do imóvel e em local visível, placa indicativa do Termo de Fomento com o Município e
CMDCA, paia cumprinrento do tlisposro no art. ll da Lei no 13.01912014;

d) Facilitar, aos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a supervisão e o
acompanhamentô das ações relativas ao cumprimento do presente Temo de Fomento e de Plano de Trabalho dele
integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações necessáriasl

e) Obter e manter a autorização de funcionamento;

f) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme art. 6i e segu;Ílles da Lei n.o

13.0t912014;

g) Responder exclusivamente pelo pagame to dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução 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 decorentes de restrição à sua
execução, conforme art.42, XX da Lei n." 13.019/2014:

h) Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria.
estes pemanecerão na sua titularidade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obrigando-se a OSC agravá-lo
com cláusula de inalienabilidade, devendo realizar a transferência da propriedade dos mesmos à Administração
Pública, na hipótese de sua extinção.
i) E de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

J) Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prêstação de contas, a entidade
deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSLILA TERCEIRA _ DAS OBRIGAÇÔES DA INIERVENIENTE

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

3.2 .. O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança f, Do Adolescente - CMDCA, realizzrá, o monitoramento
e a avaliação, respeitando as exigências da Lei Federal l3.Ol9l20l4.
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3.3 Repassar à Organização Da Sociedade Civil, em conjunto com a administração 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 Fomento é de
valor global de R$ 41.435,37(Qua renta e Um mil e Quatrocentos e Trintê e Cinco rêais e Trinta e Sete centavos),
parte integrante do plano de trabalho.

4.2 -AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de fomento,
recursos no valor global de RS 41.435,37(Quaienta e Um mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Trinta ê Sete

centavos), conforme cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho, correndo a despesa à conta da
dotação orçamentária, confonne discriminação:

DOTAÇÃO: 02.06.08-08.2430 027 .4067 -335041

CLÁUSULA QUINTA. DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÀO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, juntamente com o CMDCA, transferirá os recursos em favor
da ORGANIZAÇÃO Oe SOCIEDADE CML, conforme o cronogramâ de desembolso contido no plano de
trabalho, mediante transferência 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." 13.019i2014:

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

II - quando constatâdo desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização
da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo 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 rernanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública e o Conselho Gestor, no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública, conforme art. 52
da Lei n.o 13.01912014.

5.5- Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de fomento
podená admitir a realização de pagamentos em espécie.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÀO DAs DISPESAS

6.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos paÍícipes. 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 represenrante da ORGANIZAÇÀO DA SOCIEDADE
CIVIL, para:
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I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

Il - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público corn recursos vinculados à parceria, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

CLÁUSULA SÉTIMA . DA VIGÊNCIA

7.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência do dia da publicação no do extrato no diário oficial do município
até 3 I de Março de 2023.

7.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada medianÍe solicitação da organização da sociedade civil, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública ern, no mínimo, trinta dias antes do temo
inicialmente previsto, conforme art. 55, cüpttt, da Lei n.o 13.019/2014;

7.3 - A prorrogagão de oficio da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela

der causa a atraso nâ liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado, conforme ârt.

55, parágrafo único da Lei n.' 13.01.9120141.

CLÁUSULA OITAVA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação, fiscalizar as obrigações decorrentes deste Temo de

Fomento.

8.2 - O relatório técnico a que se refere o § 1'do art. 59 da Lei n.' 13.0\912014, sem prejuízo de outros elementos,
deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

Ill - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

lV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organizagão da sociedade civil
na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e extemo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.3 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, conforme art. 62 da Lei n.o

13.01912014, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter â execução das
metas ou atividades pactuadas:

[ - retomar os bens públicos em poder da organizaçào da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de
paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas
responsabilidades.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SecÍêtaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

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."
13.01912014, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovaçào
do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação 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.

§ 4s A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos
públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de
trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.
9.2 - A preslação de contas relalira zi execução do ternro de lirnrento dnr'-se-ii urediante a análise dos documenl{)s
pr evislos no plano de trabalho. alem d<ls scgu intes relat(:rios. conÍbrme rrtigo áó da I.-ei I 30I 9,120 l:l:

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

I[ - relatório de execução financeira do termo de fomento, corn a descrição das despesas e receitas

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na 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 relaÍórios

elaborados internamente, quando houver.
I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação

designad4 sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do tenno
de colaboração ou de fomento.
9.3 - O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada, conforme art.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 avaliagào do
cumprimento do objeto

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

contas âo fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

§ 4e Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das âções em execução ou que já foram realizadas, os
pareceres técnicos de que trâta este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar;

I - os resultadosjá alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econônricos ou sociais:
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.4 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei no 13.01,912014. devendo concluir, altemâtivamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

Il - aprovâção da prestação de contas com ressalvas; ou

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

9.5 - Constatada irregularidade ou omissão na prestâção de contas, será concedido pÍazo paÍa a organização da
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sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, conforme art. 70 da Lei n.' 13.019/2014.

§ l" O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por
igual período, dentro do prazo que a administlação pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas
e comprovação de resultados, conforme art. 70, §1" da Lei n.' 13.01912014.

§ 2o Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, 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 termos da legislação
vigente, conforme art. 70, §2o 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 detenninada, prorrogável
justificadamente por igual período, conforme art.71 da Lei n." 13.019/2014.

9.7. O transcurso do prazo definido no art. 7l da Lei n.' I 3.019/2014 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - 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 públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem

prejuízo da afialização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no

período entre o fmal do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciagão pela adlninistração
pública.

9.8 - As prestagões de côntas serão avaliadas, nos termo do art. 72 daLeí n." 13.019/2014:
l - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas

estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que

não resulte em dano ao eráriol
lll - 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 trabalho;
c) dano ao erário decorrente de âto de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovagão da prestação de contas ou por omissão em

relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e

jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação, confome art.
72, §1" da Lei n.' 13.019/2014.

9.10 - Quando a prestâção 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 ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trâbalho, conforme o
objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área 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 integrâl dos recursos, conforme art.72, §2"daLei n." 13.019/2014.

CLÁUSULA DECI\4A - DAS ALTERAçÔLS
10.1 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,

devidamente formalizada ejustificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo. trinta dias antes do
termo inicialmente previsto, conforme Art. 55 da Lei n.' 13.019/2014 .

10.2- A prorrogação de oficio da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública
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quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado,
conforme parágrafo único do AÍ. 55 Lei n." 13.019/2014.

10.3-O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteragão de valores ou de metas, mediante termo
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, conforme Aú. 57 Lei n." 13.01912014.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DAS RESP0NSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

l1.l - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com âs no[nas da Lei no 13.019, de 2014,
e da legislação especíÍica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civíl parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

ll- suspensão temporriria da participação em clramamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrâto com órgãos e entidades da esfera de govemo da administração pública sancionadora, por prazo não superior
a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de govemo, 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 o
prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou de
Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação
da penalidade.
ll.3 - Prescreve em cinco anos, contâdos 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.

CLÁSULA DLCIMA SECUNDA. DA RESCISÀo

12.I - O presente termo de fomento poderá ser:

I - rescindido, independente de prévia notificagão 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 pactuadas;
c) constatação, â qualquer tempo, de falsidade ou inconeção em qualquer documento âpresentado;
d) verificagão da ocorrência de qualquer circunstàrcia que enseje a instâuragão de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DECIMA QUARTA _ DOS BENS REMANESCENTES
l4.l 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 legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SecÍetaria ilunicipal De Dêsenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos AdoÍescêntês

CLÁUSULA IfECIIVIA QUTNTA . DAS CONDIÇÕES GERAIS

////í4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

15.1 - Acordarn os partícipes, ainda. cm estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este temo de Íbmento serão remetidas por correspondência eletrônica e postal
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento:

Il - as reuniões entre os representantes credenciados pelos parlícipes, bem como quaisquer ocorrências que
possam tr:r implicações neste tenno de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios
c ircunstanc iado>.

15.2- Os casos ornissos serão resolvidos com base na Lei Federal t:.Of lnO't+, cujas nonnas ficam incorporadas
integralmente neste instrul.nento, ainda que não se faça menção expressa. berr como a Lei Federal 13.204/2015.

CLÁTISULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Será competerte para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que nào possant ser

rcsolvidas pela via administratira, o foro Juízo de Montes Claros - MG. com renúncia expÍessa a outros. por mais
privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos

temos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

ANEXO I- PLANO DE TRABALHO

Testemuúas

cPFO 61. \S1.o c6-t A/

s,24 de Maio de 2022

Secret:írio Municipal De Desenvolvimento Social

Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente-CMDCA

CPF Úí-dq?qVOL

Aurindo José Ritieiro
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I. DADOS CADASTRAIS:

PLANO DE TRABALHO

NoME DA oncauzaçÃo DA socrEDADE crvtl (oSC):
ASSOCIAÇÀO PAI]LA ELIZABETE

CNPJ: 01.947.44010001-13

ENDEREÇO: RUA SAGRADA FAMILIA DE NAZARE, 555 JARAGUA

Ir,II.,'NICíPIO' MONTES CLAROS UF:MG CEP: 39404-846

E-MAIL:çe!1a!a@çen1ro-p_a!t!ps-lj_zsb-els-orglu

TELEFONE: (38) 321 s-37 I 8

NoME Do RESPoNsÁve,l lecal: ANA
MARIA DE MELO

CPF: 188.524.508-40

ENDEREÇO: RUA SAGRADA FAMILIA DE NAZARE, 555 JARAGUA

MLrNtcÍpro, MoNTES cLARos

EMAIL: ir.ana@associacaopaulaelizabete.org.br

UF:MC CEP:39404-846

TELEFONE: 38-98426-57 8l

2. IDENTIFICAÇAO: (x) PROJETO ) ATIVIDADE

ai PROJETO : é o conjunto de ações limitadas no tempo de interesse compartilhado entre a Adtninistração Pública e

a OSC (Art.2"III - B- Lei 13.019/14)

bI ATIVIDADE consiste em no conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou pemanente, que resulta

em produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela Administração Pública e pela OSC.

(Art.2" lll - A - lei li.0l9/14).

2.1 NOME DO PRO.IETO ou ATIVIDADE: APRIMORAR PRA FAZER MAIS V

2.2 - PÚBLICO ALVO: Garantir a Íüncionalidade e continuidade das ações desenvolvidas ra Associação Paula

Elizabete a finl de contribuir para a garantia de direitos de aproximadamente 56 criangas e adolescentes em

situação de vulnerabilidade e ou risco social, fortalecendo os vínculos e convivência, a proteção social e integral

do público-alvo.

OU

2.3
(X) URBANA

2.4

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES

- Ánra on ABrIANcÊNCIA:
ORURAL

S^ b/
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Fãm,lia - CRIANçA e ÁOOLESCEIITE

3. DEscRrÇÃo DA Rf,ALTDADE eup snnÁ osJETo DA pARCERTA:

para o aumento do risco social e pessoal do público atendiclo.

bem como as potencialidades e fortalezas do tonitório. A análise do diagnóstico pennite a percepção e o entendimento de que o risco social na região é um fator que demarrda

negligência parental.

do Programa Minha Casa Minha Vida, outras farnílias ainda se encontram na lista de espera, e/ou residem em barracões. São famílias com mulheres como chefes de fanrília, e

infraestrutura urbana.

Socioeducativas e Servigos de Proteção da Assistência Social.

que chama atengão é o início da vida sexual ativa de forma precoce! que origina criauças e adolescentes mães e até mesmo com DST. Muitos estão envolvidos com o uso de

álcool e drogas, usam de violência física corn flequêucia e sofrem bullying.
Diante essa triste realidade que o Projeto aqui apresentado se justifica e se faz de suma relevância: contribuir para o fortalecimento do sistema de proteção e promoção dos
direitos da criança e do adolescente, no eixo social: erradicação da extrema pobreza, do trabalho infantil e à proteção e qualificagão do trabalho do adolescente.

Assistência Social), Estratégia de Saúde da Família, Escolas Públicas, PETI, Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos e Conselho Tutelar.

4. JUSTIFICATIVA:
A Associação Paula Elizabete possui 24 anos de atuação na oferta de serviços, plogramas e projetos que contribuem com a proteção e garantia de direitos de crianças e

ffi 
^ 

r 
"rr 

ffir}ydados 

dos equipamentos presentes no território. o atendimento a comunidade em situação de vulnerabilidade e risco social é
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Famíllâ. CRIÀNçA êÁoôLÊSCENTÉ

destinação ao Fundo da lnfincia e Adolescência, com indicagão realizada pelos doadores em prol desta instituição (conforme prevê a legislação vigente), em dezembro de

transfomação social.

crianças e adolescentes.

potencialidades e fortalezas da cornunidade. realizando um trabalho em rede, a í'im de gerar url impacto social positivo diante da causa.

Parlamentar. Conselho da Criança e do Adolescente. Fundação Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Itaú Social.

crianças e adolescentes.

5. OI}JETTVO G[,RAL:

social no município de Montes Claros, contribuindo para a garantia de direitos, a proleção social e integral do público-alvo.

6. PROCESSOS DE EXECUÇÀO DO PROJETO OU ATIVIDADE

de

T]RONOGRAMA DE
EXBCUÇAO

II

METAS ,AÇOES
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- PAUI..A

ELIZÂBET§

META OI Fortalecer pÍo-jetos sociais que estão em execução na

Associação Paula [,lizabete no pcríodo dc l0 meses.

1.2. Percentual de

lrequência dos
BeneÍiciários nas aulas

-Lista de presença l" rnês ao l0 " mês

Rcsultados Esperados:

'oca dc expcriôrcias. dcsenvolvinrcrrto grupal, nrclhoria na qualidade de vida dos beneficiários/as e suas fanrílias.

META OI Fortaleccr projetos sociais quc estão enr execução na

Associação Paula Elizabete no per'íodo de l0 meses.

Nírmero de aulas realizadas -Relatórios corn registros
lotográficos

l" rnês ao l0 ' mês

capacidade de liderança, troca de experiências, desenvolvimento grupal, rnelhoria na qualidade de vida dos beneficiários/as e suas famílias.

META OI Fortalecer projetos sociais que estão em execução na

Associação Paula Elizabete no período de l0 meses. 'Nível de participação dos
snvolvidos

- Grau de pertencimento

-Relatório de acompanhamento
- Entrevista com os

beneficiários, com vistas a
identificar indícios de

mudanças no convívio familiar
r/ou em comunidade.

l0o mês

capacidade de liderança, troca de experiências, desenvolvimento grupal, melhoria na qualidade de vida dos beneficiários/as e suas famílias-

W-d-/,áz
t2

I

Objetivo Especifico 2: Propiciar vivêrrcias para o aleance de autoromia e prolagorisrno social das crianças e adolcscerrles.

MI]TAS AÇOF]S IN I)I( ]A DoR I]] S MEIoS DE
vERil'tcr^ÇÃo

CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO

)bjetivo EspecíÍico 3: Assegurar espaços de referênoia para o convívio grupal, comunitát'io e social e o desenvolvimento dc relações de afetividade, solidariedade <

espeito mÍrtuo.

METÁS CRONOGRAMA DE
rjxECUÇÃo
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F.mília - CRlAtlÇÁ e AOOLESCEiITÊ

7. FORMA Of nXnCUçÁO OIS lçÓes: O Projeto lem como premissa o fortalecimento de vínculos, o empoderamento, protagonismo e o pertencimento local. Esses

fazendo cnm que os beneficiários não sejam dependentes, mas sirn. parlicipantes que multipliquem as ações apreendidas.

bern coletivo e do ambiente.

Pessoa Física e .lurídica.

cont os equipamenlos necessários, como cadetras, mesas, quadro. Outro espaço a ser utilizado é o auditório, a partir da realização de conversas e palestras.

beneficiado, visitas técnicas, observação, escuta, trabalho em grupo.

pela Coordenadora de Projetos Sociais, Orientador Social e MoÍorista, faxineira, cozinheira, e auxiliar de manutenção que fazenr parte do quadro de funcionários da
Organização e set'ão pagos parcialmente com recurso do pro.ieto. Estes profissionais desenvolverão as atividades listadas abaixo:

encaminhamentos necessários, articular e desenvolver os encontros de articulação e/ou parcerias para o projeto.

socioeducativas e de convivência e socialização. Acompanhar o público-alvo no rnicro-ônibus.

uma região de dificil acesso, às margeus da Estrada da Produção-

lanches e/ou pequenos alnrogos para as crianças e adolescentes das oficinas.
-Auxiliar de Manutenção: Responsável pela Iimpeza e tratamento químico das 02 piscinas, manutenção das quadras e/ou campos de futebol.

cotação de produtos e compras necessárias ao projeto, auxílio à coordenação na elaboração de relatórios das atividades realizadas e prestação de contas.

l3

execução das serão pagos proporcionalmente os itens listados:
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Farçitk - eRlANçÀ 6 ADôI-ES§§NT§

-Honorários Contábeis: Pagamento mensal devido aos serviços de langamentos contábeis.

8. PRtrVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA f,XECUÇÂO DO PROJETO oU ATTVIDADE DA PARCERIA:
8.1 - Receitas:

Especificação Valor (R$)

Valor total do recurso (bruto) sL.794,21 100,%

Valor da proposta 41,$sa7 80v"

Valor retido no fundo específico 10.358,84 20y"

Contrapartida voluntária financeira (caso houver) 0,00 c) Y"

8.2 - Detalhamento das despesas:
(utilizar planilha eletrônica EXCEL disponível no site: https://maÍcoregulatorio.montesclaros.mg.gov.br/propostas e encaminhar por email)

4

Pâgamento Parcial Honorários Contiíbeis

Pagamento Parcial Orieúador Socia]

Pagamento Parcial Cozinheira 314,tl 3.141,16

Pagamento Parcial Auxiliar manutenção

Pagamento Parcial de Motorista 8.03 5,74

Pagamento Parcial de Assistente Adn.rinistrativo 8.03s,74

Pagamento Parcial de Faxineira 953.46 9.534"64

t4

DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO(RS)

Mês 4 665,00 2.660,00

2 Mês l0 405,11 4.05 1,08

Mês l0
4 Mês 10 591,10 5.971 ,00

5 Mês l0 803,5 7

6 Mês l0 803,57

7 Mês l0
T0TAL 4.545.51 17.135,37

üb-*--
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FâmiIiâ. CRIÀNCA êADOLESCENÍE

8.2.1 - Detalhamento das despesas com pessoal:

caryo, precisam ser transferidos respectivamente para os itens: quantidade, valor unitário e subtotal da planilha 8.2).

DESCRIÇAO DO
CARGO

Horas
mes

s.c,LÁruo
l3'

SALARIO
rÉRt,c,s

INSS +
SAT+
(cTs
INSS FGTS

8V"

MULTA
40,'/"
I-GTS

PIS
toh

TOTAL
DESP.
mÊs
POR

CARGO

N'
empregados

N'DE
MESES

TOTAL
POR

CARGO
terceiros)
20"/o+3,,1,

+5,8o/" =

28,80í,1,

Motorista 63

605,00 50,42 67.22
57,81

23,12 803,57 r,00 10,00 8.03 5,74

Cozinheira
236,50

19,71 26,28
22,60

9,03 314,11 I,00 r 0,00 3. r,1l,l6
Assisl.Adrn inistralivo 64

605.00
50,42 67.22

57,81
23,12 803,57

1.00 10,00 8.035.74

Faxincira t2t
117.85

59,82 79,',76
68,59

?7,44 953,46
1,00 10.00 9.534.64

Auxiliar de Manutenção 62
45 0.00 37.50 50,00

43.00
17,20 597,70

1,00 t0,00 5.911,00

Orientador Social 305,00 25,42 33.89
29,14

I t,66 405,r1
l,00 10,00 4.051.08

'I'OTAL DESPESAS MES PELO QUADRO DE PESSOAL BASICO 3 8.75 5,53

DESC]ONTO Rfiti,lituiNTt] INSS PATRONAL

V^l.OR DO REPASSE COM PITSSO^L 38.75 5,53

"*4 6Ü+-- t5
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1I. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

10. 12. FUTURO DO PROJETO OU ATIVIDADtr: FUTURO DO PROJETO

palticipântes que multipliquem as agões apreendidas.

A sustentabilidade do Projeto e, por conseguinte dos beneficiários, 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), Doação através do Fundo da Infância e Adolescência, Escrita de Projetos por meio de Editais, Doações de

Pessoa Física e Jurídica.

-1,
"!L1 - "

t!
-, ," ..?rt-_(í _{r7i "\,

Assinatura do Representante legal

/Á,'(
ií«

t6

VALOR(R$)

Parcela Unica RS 41.435,37

VALOR(R$)

Parcela Unica 0,00


