
.*\§§§s,,

".
l\\\\\\\\\\\.))ii

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
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TERMO DE FOMENTO N' 56/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARTA DE DESEI,IVOLVIMENTO
SOCIAL O CMDCA COM A ASSOCAÇÃO PAULA
ELIZABETE

O Município dj Montes Clarcs, pessoa juúdica de direito público intemo, doravante denominada
ADMINISTRÂÇÀO PUBLICA MUNICIPAL, com sede e foro na cidade de Montes Clams, com sede na Avenida
CuIa Mangabeira, n." 2ll, Centm, CEP:39.401-002, inscrito no CNPJ sob n" 22.678.87410001-35, neste ato

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

RG M- 4.106.748, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
CMDCA inscrito no CNPJ 22.678.874/0001-35, com sede nesta cidade à Praça RauI Soares, s/n', Centm,
representado pela sua prrsidente Dardânia Gonçalves Queiroz, CPF n.'041.516.736-10, aqui chamada
INTERVENIENTE, e a Associação Paula Elizabete, CNPJ sob n" 01.947 -44o/0001-13, com sede na Rua Sagrada

Família de Nazaré, n'555- Bairro Jaraguá IIl Montes Claros - MG neste ato ato rcpresentada pela sua prcsidente,

Ana Maria de Melo, CPF 188..524.508-40, resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto
na Lei Complementar n".101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na I,ei n' 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Municipal n" 4.964 de 17 de fevertinr de 2017,
consoante o a Diipensa do Marco Regulaiório a"22l2O2L e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

l.L O presente termo de fomento, tem por objeto o repasse dos recursos pmvenientes do Fundo Municipal da

Infância e Adolescência FIA, úsando o implemento do projeto "Ações que previnem III " que tem como objetivo
geral dar visando garantir a funcionabilidade da entidade e também a segurança física e das pessoas que utilizam
tal espaço, a partir da efetivação do projeto de Prevenção e Combate a Incêndios, conforme estabelecido no plano

de trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇOES

2.1 - Sào obrigações dos Partícipes:

tt
I - DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL:

a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conjunto com o CMDCA o valor global de R$
36.105,60(Tfinta ê seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), conforme cmnograma de desembolso, parte

integrante do plano de kabalho.

b) Liberar os recursos por meio de transferôncia elet6nica e em obediência ao cronograma de desembolso, conforme
art. 48 da Lei n.' 13.019/2O14;

d) Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação dos objetivos a sercm
alcançados referentes a este Termo de Fomento;

e) Na hipótese dg o gestor. da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entdade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enqu;mto isso não ocorrer, todas as obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades, conforme art. 35, §3'da Lei n." 13.019/2014;

f) viabilizar o acompanhamento pela intemet dos proeessos de liberação de recursos, conforme art. 50 da Lei n.o

t3 .ot9/20t4;
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j) manter, em seu síüo oficial na intemet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respecüvo encerramento, conforme art. 10 da Lei n." 13.019/2014;

h) divulgar pela intemet os meios de reprcsentação sobre a aplicação irregular dos rccursos envolvidos na parceria,
conforme art. 12 da Lei n." 13.019/2014;

II - DA ORGANIZAçAO 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 pâÍe integrante desta parceria;

b) Observar dirEtrizes e norrnas emanadas dos órgãos competenres 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, ir:ij!.r i:ir i:'i íiii iir,::i! ii r ii,.j riiiii:,i,illn irl art. 11 da Lei n" 13.019/2014;

d) Facilitar, aos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA MUNICIPAL, a supervisão e o

acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do prcsente Termo de Fomento e de Plano de Trabalho dele
integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, aqualquer momento, ter acesso a informações necessárias;

e) Obter e manter a autorização de funcionamento;

f) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme i-\r'1'.. il.i q :.i::,:riiiii.,l:: da Lei n.o

t3.ot9/2074;

g) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
rplacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da âdministração pública a inadimplência da organização da sociedade ciül em relação ao

referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 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 rêcursos provenientes da celebração da parceria,
estes permanecerão na sua titularidade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obrigando-se a OSC agravá-Io
com cláusula de inalienabilidade, devendo realizar a transferência da propriedade dos mesmos à Administração
Pública, na hipótese de sua extinçào.
i) E de responsabilidade exclusiva da organização da sociedade ciül pelo gerenciamento administraüvo e
Íinanceiro 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 prestação de contas, a entidade
deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÔES DA INTERVENIENTE

3.1- Acompanhar a aplicação dos recursos disponibilizados, avalialdo as metas alcançadas e se os objetivos da
parceria foram cumpÍdos 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 avaliação, respeitando as exigências da Lei Federal 13.019/20
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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 prcsente Termo de Fomento é de
valor global de R$ 36.105,60(Trinta e seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), pafte integrante do plano de
trabalho.

4.2 AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de fomento,
recursos no valor global de R$ 36.105,60(Trinta e seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), conforme
cronograma de desembolso, parte integrante do plano de trabalho, correndo a despesa à conta da dotação
orçamentária, conforme diseriminação:

DOTAÇÃO: 02.06.08-08.2430027.4067 -33s}4r

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCTA E APLICAÇÃO DoS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃo PÚBLICA MUNICIPAL, juntamente com o CMDCA, transferirá os recursos em favor
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIV[, conforme o cronograma 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.' 1.3.O1.9120L4:.

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

II - quando constatado 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 intemo ou extemo.

5.4 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros rcmanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública e o Conselho Gestor, no prazo improrrogável de trinta diaô" 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." 13.019/2014,

5.5- Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletr6nica, o termo de fomento
poderá admiür a realização de pagamentos em espécie.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÀO DAS DESPESAS

6-1 - O presente termo de fomento deverá ser executâdo fielmente 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." 13-019/2014,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO OR SOCffnAOl
CIVIL, para:

I - utilizar recurcos para finalidade alheia ao objeto da o"-"n", 
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II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceri4 salvo nas hipóteses
previstas em lei específica e na lei de dirctrizes orçamentáúas;

CLÁUSULA SÉTIMA -DÂVIGÊNCIA

7.1 - O presente Termo de Fomento úgerá do dia da publicação no do extrato no diário oficial do município até 31
de Fevereiro de 2022.

7.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civll, devidamente
formalizada e justificada, a ser aprcsentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo
inicialmente previsto,confome aft. 55, caput, da Lei n.' l3-ol9/2o14;

7.3 - A pronrogação de oficio da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela
der causa a atraso na liberação de recursos financeims, limitada ao exato peíodo do atraso verificado, conforme art.
55, parágrafo único da Lei n." \3.019/2014;

CLAUSULA OITAVÀ _"DO MQNTIORÂMENTO, DO ACOMPANHÀMENTO E DA FISCALIZAÇAO

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 § 1" do ari. 59 da Lei n.' 13.019/2014, sem prcjuízo de outros elementos,
deverá conter:

I - descrição sumária das atiüdades e metas estâbelecidas;

II - anáIise das atividades realizadas,. do. cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o peíodo, com base nos indicadores estabelecidos e apmvados no plano de tabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - anfise dos documentos compmbatórios das despesas apresentados pela organização da soeiedade civil
na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de fomento;

.V - anáIise rlq eventuais .auditoflas realizadas pelos controles intemo e extemo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medÍdas que tomaram em deconência dessas auditorias.

8.3 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade ciüI, conÍorme art. 62 da Lei n."
13-OL9/20L4, a administração pública poderá, exclusivamente pâra assegur:r o atendimento de serviços essenciais à

população, por ato pníprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das

metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da societlade 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 rcstante do objeto prcvisto 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 oiganização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas

responsabilidades.
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CLÁUSULA NoNA - DA PRESTAçÃo oE' coiITa.s

9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, nos temos do art. M da Lei n.'
L3.019/201,4, deverá conter elementos que permitâm 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 comprovação
do alcance das metas e dos resultados esperados, até o peíodo de que trata a prestação de contas.

§ 1.'Serão glosados valor€s rclacionados a metas e rcsultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2o Os dados fllanceiros 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.

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

§ 4q A prcstação de contas da parceria observará rcgras específicas de acordo com o montante de recursos
públicos envolvidos, nos termos das disposições e prccedimentos estabelecidos conforme pr€visto no plano de
ffabalho e no temo de colaboração.ou de fomento.

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade ciüI, contendo as ativÍdades ou
projetos desenvolüdos para o cumprimento do objeto e e comparativo de metas pmpostas com os resultados
al can çad os;

II - r€Iatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas e sua vilculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e

resultados estabelecidos no plano de trabalho.

Parágrafo rilico. A administração pública deverá considerar ailda em sua anâise os segúntes relatórios
elaborados intemamênte, quando houver.

I - relaúrio de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execuçâo 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 termo
de colaboração ou de fomento-

9.3 - O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceÍa celebrada, conforme art. 67 da
Lei n' 13.019, de 2014.

§ 10 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 ciúl deverá apresentar prestação de
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

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

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
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II - os impactos econômicos 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 obsewará os prazos prcvistos
na Lei n' l3.OI9/2014, devendo concluir, altemativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação 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 prestação de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a irregularídade ou cumpúr a obrigação, conÍorme art. 70 da Lei n.' L3.OL9/20L4.

§ 1" O prazo referido. no.caput é limitâdo a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por
igual peíodo, dentro do prazo que a administração 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 prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
adminisffativa competente, sob pena de responsabilidade solidiária, deve adotar as pmvidências para apuração dos
fatos, idenüficação dos rrsponsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente, conforme art. 70, §2'da Lei n.' 13.019/2014.

9.6 - A administração pública apreciará a prcstação final de contas apr€sentâdâ, 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 peúodo, conforme art- 71 da Lei n." L3.0L9/20L4.

9.7- O transcurso do prazo definido no afi- 71 da Lei n.'13.019/2014 sem que as contas tenham sido apreciadas:

i - não sígnifica impossibüdarle de apreciação em data posterior ou vedação a que se arlotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

I[ - nos casos eln que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem
prejúzo da atualização moneúria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no
período entrr o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.

9.8 - As prrstações de contas serão avaliadas, nos temo do art. 72 da Lei n." 13.0L9/2O14:

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 impmpriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que
não resulte em dano ao erário;

III - irreguiares, quando comprnvada qualquer das segúntes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;
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b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário deconente de ato de gestão ilegíümo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheim, bens ou valorcs públicos.

9.9 - O administrador púbtico responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissào em
relação à análise de seu conteúdo, Ievando em consideração, no primeiro caso, os p: Ecenes técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação, conforme ârt.
72, §7' da Lei n.'13.019/2014.

9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantÍda a decisão,
a organização da sociedade civil poderá solÍcitar autorização para que o rcssarcimento ao eráúo seja promovido por
meio de ações compensatórias de intercsse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no telmo 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 integral dos rccursos, conforme art. 72, §2. da Lei n." 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÔES

10-1 - A vigência da Parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do
termo inicialmente previsto, conforme Art. 55 da Lei n.ê 13.019/2014.

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

10.3-0 plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteraçâo de valores ou de metas, mediante termô
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, conforme Art. 57 Lei n.. L3,OL9/2O1.4.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DAS RESPONSABILIZAÇÔES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as nonnas da Lei n'13.019, de 2014,
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a pÉvia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parcelra as seguintes sarções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato 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 própda autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrído 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 Ministm de Estado ou de
Secretário Estadual, Distital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no rcspectivo
processo, no prazo de dez dias da abenura de üsta, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação
da penalidade.

,fu? v- 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SecÍetaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

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.

11.4 - A prescrição será interompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RbSCISÃ0

12.1- O presente terno 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 pactuadasj
c) constatação, a qualquer tempo, de Íalsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
d) verificação da ocon€ncia de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA . DA PUBLICIDADE

extratô no

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DoS BENS REMANESCENTES
14.1 A custódia dos bens adquiridos com recursos transÍeridos permanecerá sob a responsabilidade da OSC, após a
consecução do objeto, para assegurar a continuidade do objeto pactuado, obsewado o disposto no respectivo termo e
na legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDIÇOES GERAIS
1"5.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relatÍvas a este temo de fomento serão remetidas por correspondência eletr6nica e

postal serão consideradas regulamente efetuadas quando comprovado o recebimento;

ll - as rcuniôes enúr os rtprcsentantes crcdenciados pelos panícipes, bem como quaisquer ocon€ncias que
possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em atâ ou relatórios
circunstanciados.

15.2- Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal f3.OLgl2OL4, cujas normas ficam incorporadas
integralmente neste instumênto, ainda que não se faça rnenção expressa, bem como a Lei Federal 13-204/2015-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do FoRo

16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrêntes deste termo de fomento, que não possam ser
rrsolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de Montes Clams - MG, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim êstarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do pr€sente 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social
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CPF

Montes Claro;; ,7 de AgosÍo àe 2O2l

SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gonçflves Queiroz
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-

Testemunhas :

CPF

CMDCA
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PROPOSTA

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Proponênte: Associação Paula Elizabete CNPJ: 01.947.440/0001-13

lnscrição Municipal : 490200

N' do Registro no conselhorMOC: 077 | Validade: IllO4l2O2l

Endereço: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

Cidade: Montes
Claros

UF:
IVG

CEP:
39.404-846

DDD/TeleÍone:
(38) 3215-3718

E-mail:
ir.ana@associacaopaulaelizabete.org.br

Nome do repÍêsentante legal do proponente: Ana Maria de lVelo

CPF:
188.524.508-40

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

DDDrTeleÍone:
(38) 98426-5781

Endereço Residêncial do repÍesentante legal: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

PeÍíodo de Mandato da Diretoria: 24lO7|ZOLA a 2410712022

2. DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

Denominação:
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

CNPJ: 22.678.87410001-35

Endereco: Praca Raul Soares. s/n. centro
Cidade: lVontes Claros UF: lVinas Gerais Cidade: lVontes Claros
Representante Legal: Dardânia Gonçalves Queiroz
CPF: 041.516.736-10 RG: l\,1G10.865.701 | DDD/TeleÍone: (38) 991-88-6449

3 - OBJETO DA PARCERIA

Garantir a funcionalidade da Associação Paula Elizabete e também a segurança da estrutuÍa física e

das pessoas que uülizam e utilizarâo tal espaço, a partir da efetivaçâo do Projeto de Prevençâo e

Combate a lncêndios.

4 - tDENT|F|CAÇAO DO PROJETO

4.1 - Título do Proieto 4.2 - PÍazo de Execução

Ações que Previnem lll
6 meses

4.2 - Descrição da realidade

A AssociaÇáo Paula Elizabete (APE) está localizada no baÍrro Jaraquá, zona periÍérica de lvlontes
ASSOCIAÇÃO PAULA ELIZABETE
www.f acebook.com/ÂIaulaElizabete - wwrr.associacaopaulaelüúete.org
Av. Sagrada Família de Na re, 555 - Jãraguá - CEP: 39.404,846 - Monte
FON E: (J8) 32 tí3718 e-maiJ- mariana@centropaulaelüabete.org.br (

.br
flh.

,l:NPJ:01.947 y'\-.440/000466
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Claros às margens da BR L22 interligada a BR 251 zonas de intenso tráfego de caminhões e áreas nâo
urbanizadas, ambiente propício à propagação da prostituiçáo, abuso e exploraçáo sexual de crianças e
adolescentes, o que consequentemênte contribui para o aumento do risco social e pessoal do público
atendido.
Foi realizado um Diagnóstico Social pela equipe da Associaçáo, o qual é o alicerce de atuaçâo e
intervençáo. A partir dele, Íoi possível ter acesso à demandas e necessidades, bem como as
potencialidades e Íortalezas do território. A análise do diagnóstico permite a percepçâo e o
entendimento de que o risco social na regiáo é um fator que demanda atenÇáo e urgência no seu
atendimento- Ao analisar o discurso dos entrevistados percebe-se que os problemas quê mais afetam,
atualmente, estas comunidades são: a prostituiçáo infantil, o consumo e o tráÍico de droga dentro e foÍa
dos núcleos familiares, a gravidez precoce, ou seia, o trabalho infantil e, por conseguinte a evasáo
escolar e a negligência parental.
Tal realidade pode ser veÍiÍicada no território de atuaçáo da Associaçáo Paula Elizabete, já que a partir
de informações do Centro de reÍerência Assistência Social (CRAS), constatou-se que 70% dos
moradores do Mllage/Jaraguá sáo beneficiados pelo programa Bolsa Família, onde há concentraçâo de
famílias nos conjuntos habitacionais oriundos do Programa Minha Casa lVinha Vida, outras famílias
ainda se encontram na lista de espêra, e/ou residem em barracôes. Sâo famílias com mulheres como
chefes de Íamília, e em alguns casos o cheÍe de família masculino sê encontra privado de liberdade,
cumprindo pena altêrnativa ou em regime semiaberto. Quanto às condições socioeconômicas as
famílias têm baixa renda per capta, gravidez na adolescência, e se encontram em situaçáo de pobreza,
abandono, e violência doméstica. outro fator relevante é a presença e a influência do tráfico de drogas
e alcoolismo na regiâo. A infraestruürra dos bairros é parcial e precária, os moradores contam com os
serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF), escolas e não contam com espaços de lazer quê
atendem à comunidade. Estudos apontam este território como um dos piores em nível de
deseRvolvimento de infraestrutura urbana.
Aliado a esse documento da lnstituição, tem-se também um Diagnóstico realizado em 2016 por meio
da construçâo coletiva que envolveu todos os setores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança
e do Adolescente, sendo eles: Conselho Tutelar, EducaÇâo, Assistência Social, Saúde, Justiça,
Segurança e organizaçôes sociais. Foram apontados como prioridades os seguintes eixos: Violência,
abuso e exploraçáo; Garantia de igualdade de condiçôes de acesso, permanência e reingresso à
educaçáo; N4edidas Socioeducativas e Serviços de Proteçáo daAssistência social.
Por fim, foi realizado pela Associaçâo no ano de 2018 um êstudo.luntamente com as Escolas Públicas
do território, acerca da temática violaçâo de direitos. De acordo com as respostas dos questionários, o
trabalho inÍantil doméstico üanto em casa quanto para terceiros, o cuidar dos irmâos, dos vizinhos
menores sâo realidades pÍesentês. outro dado que chama atenção é o início da vida sexual ativa de
Íorma precoce, que origina crianças e adolescentes máes e até mesmo com DST. lvuitos estáo
envolvldos com o uso de álcool e drogas, usam de violência física com frequência e soÍrem 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 proteçáo e promoçáo dos direitos da criança e do
adolescente, no eixo social: erradicaçâo da extrema pobreza, do trabalho infantil e à proteçâo e
qualificaçâo do trabalho do adolescente.
Para tanto, teremos os êquipamentos presentes no têríitório de atuação da Associaçáo Paula Elizabete
como parceiros fundamentais, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Estratégia
de Saúde da Família, Escolas Públicas, PETI, Conselhos l\{unicipais de Políticas Públicas e de Direitos
e Consêlho Tutelar.

4.3 - JustiÍicativa do Projeto

"iivAssocl^(^o PAL| A lr rzABFTr \ V L'
wwu.facebook.con APaulaElizabete - m.n.associacaopaulaelizabete.orB.br l$V
A\r. Sagrâda Família de NazaÉ, 555 - Jarâguá - CEP:39.404.846- Mortes Claros - MG \ /

I-ONE: (38) 321t3718 e-mail- mariana@ccntropaulaelizabete.org.bl CNPJ: 01.947.4i10/'000466 
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M'ffi-u*



pAUt.&
TLIEAB§T§

1 Cabe ressaltar que o valor da Campanha supÍacitada Íoi de R$ R$ 45.132,00, no entanto,

considerando a legislação local acerca do Fundo da InÍância e Adolescência, a qual determina

Associaçáo Paula Elizabete possui 24 anos de atuação na oferta de serviços, programas e
contribuem com a proteÇáo e garantia de direitos de crianças e adolescentes. O Plano de Trabal
questão visa dar continuidade a adequaçâo da organização social que foi iniciada em 24lO2l2O2O

por falta de recursos e devido às dificuldades do período de pandemia vivenciado
. Contudo, neste momento, faz-se necessário retomar ações para cumprir as

pelo Corpo de Bombeiro, fazendo as adequações devidas no espaÇo físico da
fim de possibilitar a continuidade dos projetos desenvolvidos pela organizaçáo, garantindo

incêndio, pânico e atuando no sentido preventivo de situações de risco avida dos assistidos (as
sinalizar, ainda, que as crianças e adolescentes que seráo atendidas pelo projeto sâo

um território em situaçáo de vulnerabilidade social e demandam urgência no atendimento às Íam
vivem em situaçáo de pobreza, desemprego, expostas ao tráfico, prostituiçáo, uso Írequente

psicoativas, abuso e exploraçáo sexual, violência doméstica, negligência familiar, homicíd
crimes e outras situaçôes de vulnerabilidade sociais que impedem o desenvolvimento integral

e adolescentes.
do que fora mencionado, ratifica-se que é necessário o investimento desse recurso paÍa

das normas do corpo de Bombeiros, com o intuito de fortalecer, qualiÍicar, potencializar
continuidade nos programas e projetos, os quais se norteiam no entendimento da

, promoçâo e do direito inalienável das crianças e dos adolescentes. ou se.ia, garantir
da Associaçáo Paula Elizabete e também a segurança da estrutura física e das

utilizaráo tal espaço, a partir da eÍetivaçáo do Plano de Prevenção e Combate a lncêndios.
sinalizar que a Planta e o Projeto de Prevençáo e Combate a lncêndios foram elaborados por

técnica: engenheiros e arquiteto respeitando as exigências do Corpo de Bombeiros Militar
ontes Claros. A pertinência dessa adequaÇáo é o cumprimento de normas e legislaÇões para o

'lto e segurança do atendimento do serviço prestado aos usuários do município.
r, portanto, contar com os seguintes recursos: (R$ 36.105,60)1, proveniente da Campanha

o da lnfância e Adolescência realizada por esta lnstltuiçáo em dezembro de 2O2O. Tal recurso
para potencializar as açôes propostas no plano de açâo anual, bem como Íortalecêr o

proteção e promoçâo aos direitos da criança e do adolescente. Terá como base o
e a autonomia, para que, assim, possa colaborar nos processos de

e transformaçáo social.
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5 - OBJETIVOS DO PROJETO

5.1 - Objetivo Geral:

Garantir a funcionalidade da Associaçáo Paula Elizabete e também a segurança da estrutura física e

das pessoas que utilizam/utilizarâo tal espaço, a partir da efetivação do Projeto de Prevençâo €

Combate a lncêndios.

5.2 - Objetivo EspecíÍico:

- Assegurar aos usuários, prevenção, segurança e proteção, conforme as normas estabelecidas pelc
Corpo de Bombeiro lVilitar de lvontes Claros.
- lnstalar equipamentos que apoiem e previnam a ocorrência de incêndio, que combatam o princípio de
incêndio e facilitem a evacuaçâo do local por parte de todos os presentes, com a segurança necessária.

6 - PUBLICO ALVO

O público-alvo direto serão as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco socia
que já participam dos proiêtos sociais na lnstituiçâo. Já os beneficiários indiretos serâo as famílias dos
atendidos, bem como a comunidadê local.

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de atuaçáo do projeto será: Jaraguá ll, Clarice Athayde, Novo Horizonte, Nova AméÍica, Village
3 ll, Recanto das Águas, Conjunto habitacional lvlinas Gerais e Conjunto habitacional Monte Sião.

- METAS E INDICADORES

ETASIPRODUTOS/RESU LTADOS ESPERADOS

de Prevençâo
a lncêndios

e-Proteçáo

,assegurados
Írequentam
físico da
Elizabete.

e segurança
aos usuários que

utilizam o espaço
Associação Paula

enovação do Alvará no Corpo
ncêndios no período

ASSoCIAÇÃo PAULA ELIZABÉTE
wra,rl, f acehnok.com/APânlãElizabete www.associacaooaulaelizabete.ors.br §a
Av. Sagrada Familia dê Na7r1á, 555 - Jaraguá - CEP: 30.404.846 - Montes Claros - MC 'Y
FONE: (38) 321t3718 e-mail- mariana@centropaulaeLi2-abete.org.br CNPJ: 01.947.4401000466
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1- Assegurar aos usuários
prevençâo, seguranÇa €

proteçáo, conÍorme as
normas estabelecidas pelc
Corpo de Bombeiro Militar
de Montes Claros.

Garantir
Íuncionalidade
Associaçáo F

Elizabete com
adequaçáo
Projeto de Preve
e combate
lncêndios no per

de 06 meses.

1.1. Percêntual
de frequêncif
dos
Beneficiários
nos projetos]
desenvolvidos
pela AssociaÇáo
Paula Elizabete.

Lista de presença lVensal

2- lnstalar equipamentos
que apoiem e previnam a
ocorrência dê incêndio,
que combatam o princípic
de incêndio e facilitem ê

evacuaçâo do local por
parte de todos os
presentes, com a

seguranÇa necessária.

2.1 Número de
adequações
rêalizadas.

Relatórios conl
registros
fotográficos,
notas fiscais d
comprovantes dl
paqamentos.

lVlensal

ENS E SERVIÇOS POR META/ETAPA (Planilha a ser preenchida)

No ESPECIFICAÇÂO QUANTIDA
DE

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Aquisição de material de
para reforma e adêquaÇáo
Ce espaço.'

01 L.927,25 1-.927,25

o2 li,lanutenção de poço
artesiano para coleta e

utilização de água.

01- 3.790,00 3.790,00

03 [,4ateriais e Equipamentos
para adequação da estrutura
física. Proieto de Bombeiros.

01 5.838,80 5.838,80

PAULA ELIZABETE //s
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ASSoCIAçÃo PAULA ELIZABETE
www. f acebook.com/ÂPaulaElizabete - www.assoeiacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada FamÍlia de NazâÉ, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Moftes Claros - MG

- METoDoLocwesrRnrÉcres oe nçÃo

proieto aqui proposto contribuirá para a oferta de espaço seguro para o desenvolvimento do
convivência e fortalecimento de vínculos, com ênÍase na atividade esportiva, reforço escolar,
inÍormática para as crianças e adolescentes. Ou seja, irá potencializar os projetos e programas

desenvolvidos na Associaçâo Paula Elizabete no ano de 2021.
fim de cumprir os ob.ietivos propostos neste Plano de Trabalho, seráo contratados prestadores

especializados e com experiência em construçáo e reformas, para a adequaçáo do
pelo Corpo de Bombeiros, conformê instruções da legislaçáo e normas do Corpo de

ilitar, lncluso o fornecimento de mão de obra e aquisição de materiais para execuÇáo da
salientar, que as atividades seráo acompanhadas e direcionadas pela equipe de técnica

ros e arquiteto de forma voluntária, bem como pela equipe de gestáo e administrativa
social, a fim de monitorar e fiscalizar o serviço prestado. os resultados e benefícios

nuos e permanentes vislumbrando segurança e proteçáo para os usuários.

áo de obra com serviços

de obra com servicos

de obra com servicos

de acabamento
adequaçáo de espaço

este de amostÍagem de

de desinsetizaçâo,
e limpeza de

FONE: (38) 321t3718 e-mail- mariarÉ@centropaulaelüabete.org.br CNPJ: 01.94r.,14ul00o+66 
t .2.1t/ /4
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Etapa Atividades lnício Término

Etapa 1
Atividade 1.1 Aquisição dos equipamentos orçados €

descritos na planilha.
10 mês 60 mês

Etapa 2

Atividade 2.1 Realizaçáo das atividadês e adequações
necessárias à execuçáo do Projeto d€

PÍevençáo e Combate a lncêndios.

10 mês 60 mês

11 - MONITORAMENTO E AVALTAÇAO

A avaliaçâo será feita através dê Íeuniões mensais que objetivam analisar os instrumentais, bem como as
açôes que foram realizadas, a Íim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugeÍir melhorias.
O monitoramento será realizado a partir do acompanhamento do andamento diário do Projeto, por meic
da relatórios fotográficos, notas ficais e comprovantes de pagamento.

12 - pLANS DE ÂFL|CAÇÃ0 D§§ RTüURS§§
DESPESA TOTAL DO PROJETO

12.2 - Detalhamentos da Despesa (RESUMO GERAL)

PLANILTIADA PROPOSTA-DETAL}IAMENTO DASDESPESAS AÇOES QUE PREVINEM II, DISPONÍVEL
EMAI\EXO.

Natureza do recurso Custeio (R$) lnvestimento
íRs)

Torat (R$)

*Solicitado {r*asrs* a ser rlisponibilizada pel*
caficetlf.ntg)

36.105.60 0,00 36,10s,60

*Contrapartida {iecurso a ser ctÍsp6n!áíJi3ârjo pejâ
ânjtúf âde íJ ! rJ t) L1 fi e nt ej

0,00 0,00 0,00

Total Geral 36.105,60

Descriçáo da contrapartida: R$ 0,00

"l\ utilizaÇás do rêcufso finâÍrcêirü deverá obsdecêr âo dispostrl nâ !êqislãçào pêrtiÍleírte âo âssurito.
*Em üâso de contÍapârtidâ. o Íecuís$ âufeíido atnvés de hens, seruiços e despesas âomplerÍlentâres,
nrensuráveis deverão ser comorovâdos a $resl?Ção de contâs meiisai.

13.1 - Cronograma de Desembolso (Concedente) íâ ser pÍeeEúf ida pâ.iü rirurricigrrr:J

1a Parcela 2a Parcela 3a Parcela 4a PaÍcela 5a Parcela 6a Parcela

7a Parcela 8a Parcela 9a Parcela 10a Parcela 11a Parcêla L2a Pa(cela

13.2 - Proponente (Contrapârtida - se houver)
AssocrAçÂo PAULA ELIZABETE
www.facebook.com/APaulaElizabete - www.associacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada Família de NazaÉ, 555 - Jaraguá - CEPi 39.404.846 - Mo es Claros - MG
FONE: (38) 321t3718 e-mail- mariana@centropaulaelizabete.org.br CNPJ: 01.947.4401000466

N [J(,

/4- X.

12.1 - Valor total do projeto: R$ 36.105,60 (trinta e seis mil reais cento e cinco e sessenta).



PAIJtA
ELIEÂB§T§

1â Parcela 2a Patcela 3a Parcela 4â Parcela 5a Parcela 6â Parcela

7a Parcela 8â Parcela 9a Parcela 10â Parcela Ll"a Parcela 124 Parcela

FUTURO DO PROJETO
O Proieto tem como premissa o fortalecimento de vínculos, o empoderamento, protagonismo e o
pertencimento local. Esses fatores sâo instrumentos de suma importância para garantir a sustentabilidade
das atividades. o fomento da participaçáo efeüva dos beneficiários nos conselhos de direitos e políticas
públicas; além do envolvimento nas oficinas realizadas na Organizaçâo sâo possibilidades de
transÍormaçáo do contexto em que vivem, por trabalhar o desenvolvimento social, intelectual, motor,
cognitivo e socioafeiivo das crianças ê adolêscentes, assim como por possibilitar a construçâo de valores
e responsabilidade social, fazendo com que os beneficiários não sejam dependentes, mas sim
participantes que multipliquem as açôes apreendldas.
A sustentabilidade do Projeto e, por conseguinte dos beneficiários, trará mudanças em seus territórios,
gerando um ciclo de açâo e boa vontade em fazer diferente, em querer o bem coletivo e do ambiente.
Além disso, a Associação continuará com suErs formas de captaçâo de recursos: Grupo d€
Responsabilidade Social Empresarial/Conselho Consultivo, il qual apoia na organização e execução de
eventos (Feiioada e Jantar Beneficente), Doaçâo através do Fundo da lnÉncia e Adolescência, Escrita d€
PÍojetos poÍ meio de Editais, Doações de Pessóa Física e Jurídica.

l\4ontês Claros, 27 de abtil de 2O2L.
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28 R$
36.105,60

TINTA LATEX 181 2LT,75 63s,25

3.790,00

EXTINTOR PQS 6KG ABC

LUMINARIAS 30 LEDS 2,198.80

PLACA 1OX5O 162.00

SERVIÇO DE
SERRALHEIRO 2.000.00

1r-.169,21
SERVICO DE PINTURA

ASSoCIAçÂo PAULA ELIZABETE
www.facebook.com/APaulaElizabete - www.associacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada Famíüa de NazarE, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
FONE: (38) 32153718 e-mail- mariana@cenaopaulaelizabete.org.br CNPJ: 01.947.4401000466
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AssochçÂo PAULA ELTZABETE
www.facebook.com./Â?aulaEliz-abete - www.associacaopaulaeliz-abete.org.br

Av. Sagrada Família de NazarÉ, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
FONE: (38) 321!3718 e-mail- mariana@centopaulaelizabete.org.br CNPJ:01.947.440/N0466

rwlu

W
É

2,149,00

MASSA CORRIDA

LIXA PAREDE 150

MASSA ACRILICA

MASSA PARA MADEIRA

SERVIÇO DE
DESINTETIZAÇAO E

LIMPEZA CAIXA DAGUA


