
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

TERMO DE FOMENTO N' 8712022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O \4UNICíPIO DE MONTE§ CLAROS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL O CMDCA COM A ASSOCIAÇÃO PAUL^
ELIZABETE

O Município d-e Montes Claros, pessoa jurídica de direito público interno, dorâvante denominada
ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, com sede e foro na cidade de Montes Claros, com sede rra Avenida
Cula Mangabeira, n.'211, Centro, CEP:39.401-002, inscrito no CNPJ sob n' 22.678.874/0001-35, neste ato
representado pelo Semetário Municipal de Desenvolvimento Social, Aurindo José Ribeiro, CPF n" 539.836.026-49 e

RG M- 4.106.748, o CONSELHO MUNÍCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
CMDCA, inscrito no CNPJ 22.678.87410001-35. com sede nesta cidade à Praça Raul Soares, s/no, Centro.
representado pela sua presidente Dardânia Gonçalves Queiroz, CPF n.'041.516.736-10, aqui chamada
INTERVENIENTE, e a Associação Paula Elizabete, CNPJ sob l'01.947.440/0001-13, com sede na Rua Sagrada
Família de Nazaré, n"555- Bairro Jaraguá II/ Montes Claros - MG neste ato 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 Orçarrentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei n" 13.019, de 3l dejulho de 2014, na Lei Municipal rf 4.964 de 17 de fevereiro de 2017,
consoante o a Dispensa do Marco Regulatório n"27 /2021e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

l.l - O presente tenro de fomerto, tenr pol objeto o lepâsse dos recursos provenientes do Fundo Municipal da
Iníância e Adolescência FIA. visando o implemento do projeto Medalhas de Ouro III " que tem como objetivo
geral a aquisição de materiais de consumo e pagamento proporcional de pessoal, a fim de contribuir para a
garantia de direitos de crianças e adolescentes no entomo da instituigão, fortalecendo os vínculos e convivência. a
proteçãô social e integral do público aivo, conforme estabelecido no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇÔES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚALICA MUNICIPAL:

a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conjunto com o CMDCA o valor global de R$
73.375,78( Setenta e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito 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, confonne
art. 48 da Lei n.'13.019/2014;

d) Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação dos objetivos a serenr
alcançados referentes a este Termo 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 obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades, conforme att. 35, §3" da Lei n.' 13.019/2014;

f) viabilizar o acompanhamento pela intemet dos processos de liberação de recursos, confonne art- 50 da Lei n.'
13.019t2014l.
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j) manter, em seu sítio oficial na internel, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta diâs após o respectivo encerramento, conforme art. l0 da Lei n.' 13.019/2014;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria,
conforme afi. 12 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 pafie integrante desta parceria;

b) Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MT,INICIPAL;

.c) Manter, na fachada do inióvel e em local visível, placa indicativa do Temo de Fomento com o Município e

CMDCA, para clnrprirnento rlo clispost,.r no art. 1l da Lei n" 13.01912014;

d) Facilirar. aos órgãos comperentes da ADMINTSTRAÇÀO PÚBLICA MUNICIPAL. a supervisào e o
acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do presente Termo de Fomento e de Plano de Trabalho dele
integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações necessárias;

e) Obter e manter a âutorizaÇão de funcioramento;

f) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme ar1. 63 e segrintes da Lei n.o

13.0t912014;

g) Responder exclusivamente pelo pagamento 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 decorrentes de resffição 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 permanecerão na sua titularidade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obrigando-se a OSC agravá-lo
com cláusula de inalierrabilidade, devendo realizar a transferência da propriedade dos mesmos à Administração
Pública. na hipótese de suâ exlinçâo.
i) E de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e

frnanceiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas d€ custeio, de investimento e tle
pessoal;

J) Durante o prazo de l0 (dez) anos, contado do dia útil subsequente âo da prestação de contas, a entidade
deve mânter em seu ârquivo os documentos originais que compõem â prestação de contas.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS oBRIGAÇÔES DA INTERVENIENTE

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 E Do Adolescente - CMDCA, realizará o monitoramento
e a avaliaçãoo respeitando as exigências da Lei Federal 13.019/2014.
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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 ôbjeto do presente Termo de Fomento é de
valot global de R$ 73.375,78( Setenta e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), parte
integrante do plano de trabalho.

4.2 AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MTINICIPAL transferirá, para execução do presenre termo de fomento,
recursos no valor global de R§ 73.375,78( Setentâ e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito
centavos), conforme cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho, correndo a despesa à conta da
dotação orçamentária, confonne discriminação:

DOTAÇÃO: 02.06.08-08.243 0 027 .4067 -33s041

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DoS RECURSoS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, juntamente com o CMDCA, transferirá os recursos em favor
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE, CIVIL, confome o cronograma de desembolso contido no plano de
trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneÍiciário 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.o 13.019/2014:

I - quando l.rouver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriomente recebida;

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

III- quândo a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativâ 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 remarescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à adrninistração
pública e o Conselho Gestor, no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de ünediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública, conforme art. 52
da Lei n.' 13.01912014.

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

CLÁUSULA SEx I A - DA ExECUÇÀo DAS DESPESAS

6.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuâdas 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 tennos do art. 45 da Lei n.o 13.01912014,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORCANIZAÇÀO DA SOCIEDADE
CIVIL, para:
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[ - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria:

Il - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orÇamentárias;

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - O presente Termo de Fomento vigerá do dia da publicação no do extrato no diário oficial do rnunicípio até 30
de Abril de 2023.

7.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pírblica em. no mínimo, trinta dias antes do termo
inicialmente previsto,conforme arÍ. 55, caput, da Lei n.' 13.019120141,

7.3 - A prorrogação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, lirnitada ao exato período do atraso verificado, conforme art.

55, parágrafo único da Lei n." 13.019120141'

CLÁUSULA OÍTAVA DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO

8.1 - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação, fiscalizar as obrigações decorrentes deste Termo de
Fomento.

8.2 - O relatório técnico a que se refere o § l'do art. 59 dâ Lei n." 13.019/2014, 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 trabalhol

Ill - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização 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 externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomâram em decorrência dessas auditorias.

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

metas ou atividades pactuadas:

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

Il - assumir a responsabilidade pela execução do restânte 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
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responsabilidades.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, nos temos do art. 64 da Lei n.o

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.

§ l.o Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

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

a despesa realizada, a sua confonnidade e o cumprimento das normas peftinentes.

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

§ 4e A prestação de contas da parceria observará regras especificas 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 plr:stação de c*ntas rclativa à execugào do leut)o cle lirncnto dar-se-ír mc-r.liante a:urltlise dirs tloclttent,:s
previstos no plano de t'abaiho. alúur clos seguinles relatririos" conli;rnre âr1igo 66 da 1-ei !3019/1014:

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

II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das clespesas 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 deveú considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados intemamente, 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
designada, 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 contâs da parceria celebrada, conforme art.67 da
Lei n" 13.019. de 2014.

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

§ 20 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 monitoramento 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,
pareceres técnicos de que trâta este afiigo deverão, obrigatoriamente, mencionar;

'l
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I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

ll - os impactos econômicos ou sociais:

III - o grau de satisfação do público-alvo:
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lV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.4 - A manifesração conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei n' 13.0 l912014, devendo concluir, altemativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas:

lI - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

Ill - §eição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

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

§ 1o 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 â administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas
e comprovação de resultados, conforme art. 70, § 1'da Lei n.' i3.019/2014.

§ 2'Transcorrido o prazo pâra saDeamento da irregularidade ou da omissào, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidriria, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente, confonne art. 70, §2" da Lei n.' 13.019/2014.

9.6 - A administragão 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
justificadamente por igual período, conforme art. 7l da Lei n." 13.019/2014.

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

l - não significa intpossibilidade 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
p§uízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora 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 contâs serão avaliadas, nos termo do arÍ. 72 da Lei l1." I 3.019/2014:

I - 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 erário;
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III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

I
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b) descunprirnento injustificado dos ob.ietivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconôrnico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em
relâção 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 an.
72, § lo da Lei n." 13.019/2014.

9.1 0 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão,
a organizagã,o da sociedade civil poderá solicitar autorizagão para que o ressarcimento ao erário seja promovido por
meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, 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 tenlra havido dolo ou fraude e não seja o
caso de restituição integral dos recursos, conforme art. 72, §2" da Lei n." I3.019/20I4.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÔIS

l0.l - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada ejustificada, a ser apresentada à administragão 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
quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado,
conforme parágrafo único do Art. 55 Lei n.' 13.019/2014.

10.3-O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para âlteração de valores ou de metas, mediante tenno
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, confonne Art. 57 Lei n.' 13.019/2014.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DAS RESPoNSABILIZAÇÔES E DAS SANÇÕES

1l.l - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei n' 13.019, de 2014,
e da legislagão específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organizâção da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

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

lll - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato col.n
órgãos e entidades de todas as esferâs de govemo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou âté
que sejâ 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

lfu
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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 EstadLral, Distrital ou Municipal, conÍbrme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo. no prazo de dez dias da abeÍura de vista, podendo a reabiJitação ser requerida após dois anos de aplicação
da penalidade.
I [.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 pârceria.

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

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA. DA RESCISÀO

I 2.1 - O presente temo 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 pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. - DA PUBLICIDADE

13.1 - O presente termo de fomento, sonrente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do rcspectivo extrato no
meio oficial de publicidade da administração pública, conforme Art. 38 da t-ei 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 legislação vigente.

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

I - as comunicações relativas a este termo de fomento serão remetidas por correspondência eletrônica e postal
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocomências que
possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitâs somente se registradas em ata ou relatórios
circunstanciados.

15.2- Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal 13.01912014. cujas nomas ficam incorporadas
integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa, bem como a Lei Federal 13.20412015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FORO

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

16.2 - E, por assirn estarem plenamente de acordo, os paftícípes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
tennos do presente instrumento, o qual lido e achado conÍbrme, loi lavrado erl 2 (duas) vias de igual teor e forma,s/
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que r,ão assinadas pelos panícipes. para que produza seusjurídicos e legais eÍbitos. em Juizo ou Íbra dcle.

ANEXO I PI-ANO DI, 'f RABALHO

Montes Clarou 07 de Abril de 2022

Aurindo José Ribeiro
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oí5ila.Qsá-ot
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PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIP DA CzuANÇA E DO ADOLESCENTE-
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ramtlia - CRIÀNÇA e ADOLESCENTE

PROPOSTA

- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Proponente: Associação Paula Elizabete CNPJ: 01.947.440/0001-l3

tnscrição Municipal: 490200

N' do Registro no conselho/Moc: 077 Validade: 28/02/2023

Enderêço: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

Cidade: Montes
Claros

UF:
MC

CEP:
39.404-846

DDD/Tele fone:
(38) 3215-3718

E - m a i I : jl:ê!ê@ 4lsoçrOr:lolaqlaslzqlels_-e1g.bt

Nomc do representante legal do proponente: Ana Maria de Melo

CPF: 188.524-508-
40

RG:4.919.614-8 Cargo/Função:
Diretora-Presidente

DDD/Telefone:
(38) e8426-5781

Endereço Residencial do representarte legâl: Rua Sagrada Família de Nazaré. 555 Jaraguá

Período de Mandato da Diretoria:24107 /2018 a24107 /2022

2. DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

Denominâção:
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 22.678.874/000 l-35

Endereço: Praça Raul Soares. s/'n. Centro

Cidade: Montes Claros UF: Minas Cerais Cidade: Montes Claros

Representante Legâl: Dardânia Gonçalves Queiroz

CPF: 041.516.736-10 RG: MG 10.865.701 DDD/Tel€fone: (38) 9 I 88-6449

3 oBJETO DA PARCERIA

Aquisição de materiais de consumo e pagamento proporcional de pessoal, a finr de contribuir para a garantia de direitos de 56
crianças e adolescentes ern situação de vulnerabilidade e ou risco social. fodalecendo os vínculos e conviyência, a proteção
social e integral do público-alvo.

4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

4.1 - Título do Projeto 4.2 - Prazo de Execução

Medalha de Ouro Ill 12 meses

4.2 - Descrição da realidade

ASSoclÀçÃo PAt:LÀ ELtzAlrif E

rv\rw.facebook.com/APaulaElizabctc - §,rvu,.associacaopaulâelizabete.org.br
Av. Sagrada Fa,nilia dc Nazaré. i55 - iaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
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A Associação Paula Elizabete (APE) está localizada no baino Jaraguá, zona periférica de Montes Claros às margens da BR
122 interligada a BR 251 zonas de intenso tráfego de caminhões e áreas não urbanizadas, ambiente propício à propagaçâo 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.
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 fortalezas do território. A análise do
diagnóstico permite a percepção e o entendimento de que o risco social na região é um fator que demanda atenção e urgência
no seu alendimento. Ao analisar o disçurso dos entrevistados percebe-se que os problemas que mais afetam, atualmente, estas

comunidades são: a prostituição infantil, o consumo e o tráÍico de droga dentro e fora dos núcleos familiares, a gravidez
precocej ou seja, o trabalho infantii e, por conseguinte a evasão escolar e a negligência parental.
Tal realidade pode ser verificada no território de atuação da Associação Paula Elizabete, já que a partir de informações do
Centro de referência Assistência Social (CRAS). constatou-se que 7070 dos moradores do Village/Jaraguá são beneficiados
pelo programa Bolsa Família, onde há concentração de familias nos conjuntos habitacionais oriundos do Programa Minha
Casa Minha Vida, outras familias ainda se encontram na lista de espera, e/ou residem em baracões. São famílias com
mulheres como chefes de família, e em alguns casos o chefe de lamilia masculino se encontra privado de liberdade,
cumprindo pena altemativa ou em regime semiaberto. Quanto às condições socioeconômicas as familias têm baixa renda per

capta, gravidez na adolescência, e se enconrram em situação de pobreza, abandono, e violência domestica. Outro fator
relevante é apresençae a influência do tráfico de drogas e alcoolismo na Íegião. A inlraestrutura dos bairros é parcial e

precária. os moradores contaÍn com os serviços de Estrategia de Saúde da Família (ESF), escotas € não Çontam com espaços

de lazer que atendem à comunidade. Estudos apontam este território como um dos piores em nível de desenvolvimento de

infraestruturc urbana.
Aliado a esse documento da Instituição, 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; GaÍantia de igualdade de condições de acesso, permanência e reingresso à

educaçào; Medidas Socioeducativas e Serviços de Proteção da Assistência Social.
Por fim, foi realizado pela Associação no ano de 2018 um estudo juntamente com as Escolas Públicas do território, acerca da
temática violação de direitos. De acordo com as respostas dos questionár[os, o trabalho infantil doméstico tanto em casa
quanto para terceiros, o cuidar dos irmãos, dos vizinhos menores são realidades presentes. OutÍo dado que chama atenção e o
inicio da vida sexual ativa de forma precoce. que origina crianças e adolescentes mães e até mesmo com DST. Muitos estão

envolvidos com o uso de álcool e drogas, usam de violência física com frequência e soÍiem bullying.
Diante essâ tÍiste Íealidade que o Pro.ieto aqui apresentado se justifica e se faz de suma relevância: contribuir para o
fortaleÇimento 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 qualificação do trabalho do adolescente.

Para tanto, teremos os equipamentos presentes no território de atuação da Associação Paula Elizabete como parceiros
fundamentais. como o CRAS (Centro de Rel'erêDcia de Assistência Social). Estratégia de Saúde da Farnilia, Escolas Públicas,
PETI, Conselhos Municipais de Politicas Públicas e de Direitos e Conselho Tutelar-

4.3 - Justificativâ do Projeto

A cidade de Montes Claros, situada no Estado de Minas Cerais, conquistou sua emancipação em 1857 e tem hoje uma área

de 3.568,941 km'(IBGE 2010), enquanto sua sede ocupa 97km'?, uma população estimada em 402.027 habitantes (IBGE
2017), ocupando a 6o colocação em Minas Gerais no ranking das maiores cidades, destacando-se entre as cidades de porte
médio por ser polo da região sul da Bahia e Norle de Minas e pol se localizar no 2o entroncamento rodoviiírio do país.

Como fora descrito, a Associação Paula Elizabete está localizada em uma zona perilérica de Montes Claros que possui
intenso tráfego 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 implementação do Projeto'Medalha de Ouro fiI" surge como uma resposta a uma demanda da comunidade na qual a

Associação Paula Elizabete está inserida. Tal demanda foi identificada a partir de conversas, diagnósticos e dados dos
equipamentos presentes no território- O atendimento a comunidade em situação de vulnerabilidade e risco social e uma meta

no Ponfólio da Associação Paula Elizabete para o ano de 2022. contâr com esse
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proveniente da Campanha do Fundo da Infância e Adolescência realizada por esta Instituição em dezembro de 2020 (R$

73.375,00). Tais Íecursos serão utilizados para potencializar as ações propostas no plano de ação anual, bem como fofialecer
o sistema de proteção e promoção aos direitos da cÍiança e do adolescente. Teú como base o protagonismo, pertencimento e

a autonomia, paÍa que, assim, possa colaborar nos processos de empoderamento, sustentabilidade e transformação social.
Cabe sinalizar, ainda, que as crianças e adolescentes que serão atendidas pelo projeto são Íesidentes em um território em

situação de vulnerabilidade social e demandam urgência no atendimento às faÍnílias que vivem em situação de pobÍeza,

desemprego, expostas ao tráfico, prostituição, uso fiequente de substância psicoativas, abuso e exploração sexual, violência
doméstica, negligência familiar, homicídios e crimes e ouüas 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 tenitório no qual a Associação está inserida, diante disso, ratifica-se ajustiÍicativa para implantação deste

Projeto. A Associação espera colaborar para a oferta de lazer e espote, identificar e fomentar as potencialidades e fortalezas

da comunidade, realizando um Íabalho em rede, a fim de gerar um impacto social positivo diante da causa.

Cabe ressaltar que a Associação Paula Elizabete possui expeÍiência na gestão e realização de projetos sociais, constitui-se
como referência no território que está situado. Düante 23 anos, houve vários parceiros com o financiamento de projetos paxa

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, ltaú Social.

5 - OBJETIVOS DO PROJETO

5.1 - Objetivo Ceral:

Dar continuidade nas aça)cs do Serviço de Convir,ência c Fonaleci|nento de Vinculos para 56 crianças e adolesccntes em

situaçào de vulncrabilidade e ou risco social no rruoicipio de Montcs Claros. contribuindo para a garantia de direitos. a

proteção social e integral do pÍrblico-alvo.

5.2 - Objetivos Específicos:

- I)esenvolver oficinas de futebol para aproximadamente 28 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.

- Descnvoller oficinas de natação para aproximadamente 28 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.

- Promover o pl-otagonismo. ernpoderamcnto e autonomia. o1'erecendo meios para que os bencficiárioslas (cIianças.

adolesccntes e suas familias) desenvolvam o senso de peftencinrento e engajamento junto à comunidade na busca de

methorias para o ar..rbientc em que vivetn na lonnação e execução de políticas públicas.

6 - PÚBLICO ÀLVO

A tim de plezar pela qualidade cio atenrlimcnto e inrpacto a ser alcançado. o público-alvo direto será aproximadamcnte 56

crianças e atlolcsccntes em situação dc vulnerabilidade e ou risco social. Já os beneficiarios indirelos scrào as lan]ilias dos

atendidos^ bem como a conunidade Iocal.

, -ÁREA D,E ABRAN.ENCIA

A área de atuação do projeto será: Jaxaguá I1, Clarice Athayde, Novo Horizonte, Nova América, Village I e II, Recanto das

Águas, Conjunto habitacional Minas Gerais e Conjunto habitacional Monte Sião.

ASSOCIÀÇÃO PATILÀ f, LIZABETE
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8_METAS E INDICADORES
M ETAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS

no desenvolvimento físico e motor, não
em relação à força muscular e resistência

mas também no equilíbrio e na
de movimentos. Além do desenvolvimento

das crianças e adolescentes, convivência social,
às regras, aceitação das limitações do corpo,

práticas espoúivas (futebol) no
de 12 meses para aproximadamente

crianças e adolescentes em situação de

semanais de

ortaleceÍ os músculos e ampliaÍ a capacidade
ia das crianças e adolescentes, bem como

o dsco de outras doenças. Propiciar
ento e convivência social, respeito às

aceitação das limitações do corpo, diálogo e .

semanais depráticas espofiivas (natação) no
de 12 meses para aproximadamente

crianças e adolescentes em situação de

o, forlalecimento de vínculos,
vivência, perlencirúento. intemção,

mobilização social, resgate da

a capacidade de liderança. troca de

desenvolvimento grupal, melhoria na
de vida dos beneficiários'as e suas lamílias.

I Encontro semestral
as familias das

fodalecimentos de vínculos e

QUANTIDÀDE

e ou risco social.

em

N' ESPECIFICAÇÁO
VÀLOR
UNITÁRIO VÀLOR TOTAL
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1-Desenvolver oficinas de

fu tebol paÍa aproximadamente
28 crianças e adolescentes

OportunizaÍ práticas esportivas
no período de 12 meses para 28
crianças e adolescentes em
situação de vuherabilidade e ou
risco social.

l.l NÍrnrero de aulas

realizadas

Relatórios com
registros
fotoqráficos

Trimestml

atendidas pelo projeto. 1.2. Percentual de
frequência dos
Beneficiários nas
aulas

l.ista de presenç. Mcnsal

2-Desenvolver oficinas de
natação paÍa aproximadamente
28 crianças e adolescentes
atendidas pelo projeto.

Oportunizar prátictrs esponivas
no periodo de l2 meses para 28

crianças e adolesccnlcs crn
situação de vulnerabilidade e ou
risco social.

2.1 Número de aulas
realizadas

Relatórios com
registros
fotográficos

Trimestral

2.2. Percentual de
11equência dos
Reneficiários nas

aulas

Lista de presençz Mensal

3- Promover o protagonismo,
empoderamento e

fortalecimento de vinculos,
oferecendo meios paÍa que os
benefi ciií,rios/as (crianças,
adolescentes e suas famílias)
desenvolvam o senso de
pertenc imento e engajamento

I)romover Í'oÍâlecimcntos de
vinculos e interação com a

fam ilia.

4.I Nível de
participaçào dos
envolvidos

Rclatór'io de
acompanhament
o

Semestral

junto à comunidade na busca de
melhorias para o ambiente em
que vivem na formação e

execução de políticas públicas.

4.2 Crau de
peftencirnento

Enhevista com
os beneÍiciiários

Anual

9 - METODOI-OGIA/ESTRATÉGIAS DE ACÃO

As eshatégias de ação no que se refere ao atendimento das crianças, adolescentes e famílias, serão realizadas por meio de

oficinas, encontros, bem como dos seguintes instrumentais: ficha de atendimento individual, com questioniírio para levartamento
de inlormações do público alvo a ser beneficiado, visitas técnicas, observação, escuta, tabalho em grupo. Todas as atividades

serão acompanhadas pela gestão do Cenüo Paula Elizabete. Assim como avaliação sistemática com equipe interdisciplinar das

ações propostas, planejamento, instrumentais e recursos utilizados.
No tocante às oficinas, tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a paxticipação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades

AssoclAÇAo P.\trL,\ I]t-tzÀR]I E

r\ § §,.Íàcebook.comrÀPaulaL lizâbütc - \r1\ !! .associacaopau laelizabete.org.br
,\\. Sagrada Familia Llc Nazaré- 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.8.16 - \Íontes (llaros - ivlC
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dessa àixa etiíria. As intervençôes são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressào.
interação, aprendizagem. sociabilidade e proteção social, complementando o trabalho social com familia, prevenindo a ocorÍêncil
de situações de risco social e fortalecendo a conviyência familiar e comunitária,
Vale mencionar ainda que a natação é um espolie que proporciona saúde e lazer, entretanto está distante da realidade do público-
alvo a ser atendjdo, por ao longo do tempo ter se tomado um esporte cada vez mais elitizado. O futebol por sua vez, será
composto por aulas teóricas e púticas com atividades de alongamento, preparação e Íeinos intemos e extemos.
As oficinas de futebol e natação terão duraçâo de quatro horas por dia- ofeÍadas no contra tumo da escola regular. A turma de
nataçâo será composta por aproximadamente 28 crianças e adolescentes e as oficinas serão realizadas nas segundas-feiras e
terças-feiras. As oficinas de futebol também serão compostas por 28 crianças e adolescentes e as aulas acontecerão nas quartas.
quintas e sextas-feiras,
Os encontros com as familias são de suma relevância para o sucesso do Projeto, terão como Íjnalidade foftalecer a função
protetiva das famí1ias, prevenir a ruptura dos vínculos, promover o protagonismo, empoderamento, pertencimento, melhoria da
qualidade de vida. Espera-se realizar momentos de discussões e aprendizados, oficinas teóricas e práticas que abordem temas
escolhidos pelas famílias, troca de saberes e experiências, rodas de conversas. Acontecerão 0l vez por semestre no espaço da
Associaçâo ou na própria comunidade.
O projeto será acompanhado pelo corpo técnico: Gestora e Coordenador Administrativo, Assistente Social e Coordenadora Geral
da Associação Paula Elizabete, assim como pela Coordenadora de Projetos Sociais, Orientador Social e Motorista que fazem
parte do quadro de funcionários da Organização e serão pagos parcialmente com recurso do pro.ieto. Estes pÍofissionais
desenvolverão as atividades listadas abaixo:
- Orientador Social: desenvolver a oficina de futebol e natação com as crianças e adolescentes, preparar aulas, realizar relatórios
de acompanhamento, desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização. Acompanhar o público-alvo no
micro-ôn ibus.
- Motorista: responsável por fazer o transporte de forma segura das crianças e adolescentes na comunidade, tendo em vista que a
Associação Paula Elizabete está localizada em uma região de difícil acesso, às margens da Estrada da Produção.
Para execução das atividades, serão adquiridos os materiais de consumo listados:
- Gêneros Alimentícios: referente ao lanche e alimentação das crianças e adolescentes, assim como dos encontros com as

farnílias.
- Combustivel: diesel utilizado no transpone diário das crianças e adolescentes, como a lnstituiçâo está localizada em uma área de
dificil acesso, o motorista busca e leva o público-alvo, bem como a gasolina para o transporte da equipe técnica, a fim de buscar e
estabelecer parcerias, realizar visita domiciliar.
- Material de Limpeza e Higiene: produtos a serem utilizados para fazer a higienização e manutenção do espaço físico utilizado
pelo público do projeto.
- Gás de cozinha: Utilizado no preparo da alimentação e lanche.
O êxito do projeto será medido atraves de algumas ferramentas, tais como: Pesquisa de percepção sobre o nível de pertencimento
da comunidade após a realização do projeto; relatórios de resultados, financeiros e contábeis; Fichas de inscrição; Termos de uso
de imagem; Listas de frequência; Regisros fotográficos; Publicações no site.

IO - ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa Atividades Início Término

Etapa I

Atividade l.l Fomação do Orientador Social lo mês l2'mês

Atividade 1.2 Fomação do Motorista lo mês l2' mês

Atividade 1.3 Fonnaçào do Coordenador de Projeto l'mês l2o mês

Etàpâ 2 ^tividadc 
2.1 Aquisiçâo dos itens e materiais orçados e

descritos na planilha.
l" mês l2o mês

Etapa 3 Atividade 3.1 Realização das oficinas de futebol- l'mês l2o mês

OportuÍri,
situâcão (

de

Metâ 0I
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Etapa Atividades Início Término

Etapa I
Atividade l.l Formação do Orientador Social lo mês 12" mês

Atividade 1.2 Fonnação do Motorista 1" mês 12'mês

Atividade 1.3 Fomação do Coordenador de Projeto l' mês l2'mês

Etapa 2
Atividade 2.1 Aquisição dos itens e materiais orçados e

descritos na planilha.
1'mês 12" mês

Etapa 3 Atividade 3.1 Realização das oficinas de natação. 1' mês 12n mês

Etâpâ Atividades lnício Término

Etapa I Atividade 1.2 Fumação de parcerias para desenvol!irrento
do Proieto.

l" mês ll" rnés

Etâpà 2
Atividade 2.1 Aquisição dos itens e materiais orçados e

descritos na Dlanilha.
1'mês 12o mês

Etapa 3

Atividade 3.1 Promoção de encontros com as famílias. 1'mês l2'mês

Atividade 3.2 Realização de palestras. dinâm icas. reuniões.
eventos-

3o mês l2' mês

Atividade 3.3 Encaminhamento a rede socioassistencial. l'mês l2'mês

11 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliaçâo será l'eita através de reuniões mcnsais que objetivam analisar os instrumentais. bem cotno as ações que lbram
realizadas. a fim de avaliar as estratégias. propor tnudanças e sugerir melhorias.

O ntonitoramento será realizado a partir do acompanhamenlo do andamento diário do Projeto. por meio da lista de ptesença das

atividades desenvolvidas e pelos reiatórios de acompanhamento.

12 - PLANO DE ÀPLICAÇÃO DOS RECURSOS Detalhamentos da DESPESA TOTAL DO PROJETO
Despesa (RESUMO GERAL)

PLANILHA DA PROPOSTA-DETALHAMENTO DAS DESPESAS DISPONIVEL EM ANEXO.

12.1 - Valor total do projeto: RS 73.375,78.

Nâtureza do recurso
Custeio (RS) lnYestim

ento (RS) Total (R$)

*Solicitado lrecttt so u ser clis;tt»tíbili:aclo pelo concedentcl RS 73.375,78 0,00 RS 73.375,78

**Contrapartida //-ecursct a ser dís;tortihili:odct pela entitlatle proponentel 0,00

Total Geral RS R$ 73.375,78

Descrição da conhaparti da; 0,00

-MC
.941.440t000466

./lu
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*A utilização do recurso financeiro deverá obedecer ao disposto na legislaçâo pertinente ao assunto.
**Em caso de contrapartida, o recurso auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuúveis deverão ser

comprovados na prestação de contas mensal.

l3.l - Cronograma de Desembolso (Concedente) (a ser preenchiclo pelo mtnicípio)

1'Parcela 2^ Parcela 3" Parcela 4'Parcela 5u Parcela 6'Parcela

7'Parcela 8" Parcela 9" Parcela 10" Parcela I lo Parcela 12" Parcela

13.2 - Proponente (Contrâpartidâ - se houver)
1" Parcela 2o Parçela 3" Parcela 4" Parcela 5" Parcela 6" Parcela

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

10. ruruno Do PRoJETo
O Projeto tem como premissa o fortalecimento de vínculos, o empoderamento, protagonismo e o penencimento local. Esses

tatoressãoinstrumentosdesumairlportânciaparâgarantirasustentabilidadedasatividades.Ofbmentodaparticipaçâoefetivc.
dos benefiçiários nos conselhos de dkeitos e políticas públicas; além do envolvimento nas oficinas realizadas na Organização são
possibilidades de rransÍbrmação do 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 não sejam dependentes. mas sim, participantes que multipliquem as ações apreendidas.
A sustentabilidade do Projeto e, por conseguinte dos beneficiários, trará mudanças em seus teíitórios, 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
Empresariai/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 Juridica.

Montes Claros, _ de

Montes Claros. de de 20

Nome/Assinatura do Técnico Responsávey BM
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