
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SecÍetaÍia Municipat De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

/- t TERMO DE FOMENTO N" 57
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
INTERMÉDTO DA SECRETARIA
SOCIAL O CMDCA COM A
ELIZABETE

/2021 QUE ENTRE SI
MONTES CLAROS, POR
DE DESENVOLVIMENTO

ASSOCIAÇÂO PAULA:tiv - X

O Município de Montes Clams, pessoa juúdica de direito público intemo, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO pÚel-tCa MUNICIPAL, com sede e foro na cidade de Montes Claros, com sede na Avenida
Cula Mangabeira, n." 211, Centro, CEP:39.401-002, inscrito no CNPJ sob n' 22.678.87410001-35, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 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 22.678.87410001-35, com sede nesta cidade à Praça Raul Soares, s/no, Centm,
representado pela sua pr€sidente Dardânia Gonçalves Queiroz, CPF n-'041.516.736-10, aqui chamada
INTERVENIENTE, e a Associação Paula Elizabete, CNPJ sob n' 01.947.440/0001-1.3, com sede na Rua Sagrada
Família de NazarÉ, n'555- Bainn Jaraguá IV Montes Claros - MG neste ato ato representada pela sua presidente,
Ana Maria de Melo, CPF 188--524.508-40, resolvem celebrar o presente tetmo de fomento, regendo-se pelo disposto
na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Dirctrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Municipal n" 4.964 de 17 de fevereiro de 2017,
consoante o a Dispensa do Marco Regulatório n"222021 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.L - O presente termo de fomento, tem por obj eto o repasse dos recursos prcvenientes do Fundo Municipal da
Infância e Adolescência FIA, visando o implemento do pmjeto "Ações que previnem II " que tem como objetivo
geral dar visando garantir a fun cio nabilidade da entidade e também a segurança física e das pessoas que utilizam
tal espaço, a partir da efetivação do pmjeto de Prevenção e Combate a Incêndios, conforme estabelecido no plano
d e trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) Repassar à ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL, em conjunto com o CMDCA o valor global de R$
13.664,00( Treze mil e Seiscentos e sessenta e quatm reais), conforme cronograma de desembolso, parte integrante
do plano de trabalho.

b) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, conforme
art. 48 da Lei n." L3.019/2014:

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

e) Na hipótese de o gestor da parcerÍa deixar de ser agente público ou ser lotado em outm 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 aft. 35, §3" da Lei n.' 13.0Tgl20l4;

l) viabilizar o acompanhamento pela intemet dos processos de

L3.0L9/2074:
recursos, conforme art.50 dâ Lei n."liberação de
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j) manter, em seu sítio oficial nâ intemet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de nabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, conforme art. 10 da Lei n.' 13.Ol9l21l4;

h) divulgar pela intemet os meios de rcprcsentação sobre a aplióação irregular dos recursos envolvidos na parceria,
conforme art. 12 da Lei n." L3.0191201,4;

II - DA ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Executar o objeto desta parceria em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA- Conselho
Mu cipal de Dircitos da CrianÇa e do Adolescente, eópia em anexo, que é paÍe integrante desta parceria;

b) Observar diretrizes e nornas emanadas dos órgãos competentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL;

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

CMDCA, i:rlt:i i:ililiiiiiir'\§ilii:t dn dliilri:iriis i1i.. t.. 11 da.Lei no !3.0L9/201,4;

d) Facititar, aos órgãos competentes da ADMINISTRAçÂo eÚeltcR MUNICTPAL. a supervisão e o

acompanhailento das ações relativas ao cumprimdnto do presente Termo de Fomento e de Plano de Trabalho dele
integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a lnÍormações necessárias;

e) Obter e manter a autorização de funcionamento;

f) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme s.$.. tili s :sr,rr,iililsr da Lei n.'
L3.OL9/2O14: - .

g) Responder exdusivamente pelo pagamento dos encargos rabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto prcvisto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidirária da administração pública a iaadimplência da organização da sociedade ciúl em relação ao

referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decoflEntes de restrição à sua
execução, conforme art. 42, XX da Lei n.' 13.019/2014;

h) Caso a OSC adquira equipqnentos e materiais permanentes com recursos prcvenientes da celebração da parceria,
estes pemanecerão na sua titularidade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obúgando-se a OSC agravá{o
com cláusula de inalienabllidade, devendo realizar a transferência da propriedade dos mesmos à Administração
Pública, na hipótese de sua extnção.
i) É de responsabiüdade exdusiva da organização da sociedade ciúl 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) anog 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 OBRIGAÇÕES DA INTERYENIENTE

3.1- Acompanhar a aplicação dos recursos disponibilizados, avaliando as metas alcançadas e se os o§etivos 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 avaliação, 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 crcnograma de desembolso.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - O montante total de recursos a sercm emprcgados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é rle
valor global de R$ 13.664,00( Treze mil e Seiscentos e sessenta e quatro rcais), parte integrante do plano de trabalho.

4.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do prcsente termo de fomento,
rccursos no valor global de R$ 13.664,00( Trcze mil e Seiscentos e sessentâ e quâtm reais), conforme cronograma de
desembolso, parte integrante do plano de trabalho, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária, conforme
discriminação:

DOTAÇÃO: 02.06.08-08.2430027.4067 -335041

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DoS RECURSOS

5.1 - A ADMINIST,RAÇAO PUBLICA M-UNICIPAL, juntamente com o CMDCA, transferirá os recursos em favor
da ORGANIZAÇÂo.oe SOCIEDADE CfVIL, conforme o cr)nograma de desembolso contido no plano de

trabalho, mediante .transferência eletrônica sujeita à identiÍicação do beneficiiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária específica ünculada a este ins[umento.

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." L3.0l9/2OL4:

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

II - quando constatado desúo de finalidade na aplicação dos rccursos ou o inadimplemento da organização
da sociedade ciül em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III- quando a organDaçào da sociedade civil dei;<ar de adotar sem jusüficativa suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de contmle intemo ou extemo.

5.4 - Por ocasião da condusão, denríncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros rêmanescentes,
inclusive os pmvenientês das.rcceitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública e o Conselho Gestor, no prazo impronogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de

centas especial do responsável, proúdenciada pela autoridade competente da administração pública, conforme art.
52 da Lei n." L3.0L9/20t4.

5-5- Demonstrada a impossibilidade física de pagamento medianÍê transferência eletrônica, o termo de fomento
poderá admitir a realização de pagamentos em espécie-

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUÇAO DAS DESPESAS

6-1 - O presente termo de fomento deverá ser executado 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 telmos do art. 45 da Lei n.o L3.Olgl2OL4,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou rcprcsentante da ORGANIZAÇÃO na SOCmOeon
CIVIL, para:

parcena;

W
I utiiizar recursos para finalidade alheia ao objeto da tu{
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II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

CLÁUSULA SÉTtruA . DA VIGÊNCTA

-:]"1-., :]. :::.:::.]:.,1

recursos ünculados à parceria, salvo

7.1 - O prcsente Termo de Fomento vigerá do dia da publlcação no do extrato no diário oficial do município até 28
de Fevereirr de 2022.

7.2 - A úgência da parceria poderá ser alterada mediante soljcitação da organização da sociedade ciúI, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do temo
inicialmente previsto,conforme art. 55, cdpuÍ, da Lei n-' 13.019/2OL4;

7.3 - A pmrmgação de ofício da vigência do têrmo de Íomento deve ser feita pela administração pública quando ela
der causa a atraso nâ liberação de recursos financeims, Iimitada âo exato peíodo do atraso verificado, conÍorme art.
55, parágrafo único da Lei n." L3.019/2OL4;

CLÁUSULA OITAVA - Do MQNIToRA}mNTO, Do ACoMPANHAMENTO E DA FISCAIIZAÇÃO

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

8.2 - O rcIatório técnico a .q.ue se refere o § 1' do art. 59 da Lei"n." L3-0L9/2074, sem prejuízo de outms 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 peíodo, com base nos inúicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivâmentê fansferidos pela administração pública;

IV - anáIise dos documentos comprcbatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil
na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no rEspecflvo
termo de fom ento:

Y - análise de eventuais auditorias realizadas pelos contn:les intemo e extemo, no âmbito da fiscalizaçX6
preventiva, bem como de suas conclusões ê das medidai que tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.3 - Na hipótese de inexecuçào por culpa erclusiva da organização da sociedade civil, conforme art. 62 da Lei n.'
L3.0L9/2014, a administração pública poder{ exclusivamente para assegurar o atendimento de sewiços essenciais à
população, por ato pfltprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas:

I - rctomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceir4 qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que coneedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do rcstânte do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de
parâIisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestaçãô de contas o que foi
exêcutâdo pela organização da sociedade ciüI até o momento em que a administração assumiu essas
responsabilidades.

CLÁUSULA NONA - DA PRISTAÇÃO DE CONIAS

/Á// x--
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9.1 - A prestação de contas aprÊsentãda pela organização da sociedade civil, nos termos do art. 64 da Lei n."
L3.079120L4, deverá conter elementos que pemitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pacnndo, com a descrição pormenorizada das atividades rcalizadas e a comprovação
do alcance das metas e dos rcsultados esperados, até o peíodo de que trata a prestação de contas.

§ 1.' Serão glosados valores relacionados a metas e resultados dêscumpridos sem justificativa suficiente-

§ 2o Os dados financeims serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entrÊ a rcceita e
a despesa realizada, a sua conÍormidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3q A anfise da plêstação de contas deverá considerar a verdade rcal 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 pmcedimentos estabelecidos confome previsto no plano de
kabalho e no temo de colaboração ou de fomento.

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

II - relatório dê execução financeira do termo de fomeúto, com a deicrição das despesas e receitas
efetivamente rcalizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e
resultados estabelecidos no plano de habalho.

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua anáIise os seguintes relatórios
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
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do temo
de colaboração ou de fomento.

9.3 - O gestor emitirá parccer técnico de análise de prEstação de contas da parceria celebrada, conÍorme art. 67 da
t ei n" 13.019, de 2014.

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

§ 2a Se a duração da parceria exceder um ano) a organização da sociedade civil deverá aprÊsent prestação de
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

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

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais; -N, /24 1s
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III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabi.lidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.4 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prâzos previstos
na Lei no t3.0191201.4, devendo concluir, altemativamente, pela:

I - aprovação da prestaÇão de contasj

II - aprcvação da prestação de contas com rcssalvas; ou

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

9-5 - Constatada iregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a inegularidade ou cumprir a obrigação, conforme art. 70 da Lei n." 13.019/2014.

§ t'O prâzo referido no câput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por
igual período, 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 saneamenio, a autoridade
administrativa competente, sob pena de rcsponsabilidade solidária, deve adotar as pncvidências para apuração dos
fatos, idenüficação dos responsáveis, 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 prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta
dias, cqntado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável
justificadamente por igual peúodo, conforme art. 71 da Lei n.' 13.019/20L4.

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

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posteúor ou vedaçào 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 atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobrc débitos eventualmente apurados, no
peíodo entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.

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

I - regulares, quando expressarcm, de forma clara e objetiva, o cumpúmento 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 eráÍo;

III - irregularcs, quando compmvada qualquer das seguintes circunstáncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

Wtu--
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c) dano ao erário deconente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desüo de dinheim, bens ou valores públicos.

9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em
rcIação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeim caso, os pareceres técnico, financeim e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades dirctamente subordinadas, vedada a subdelegação, conforme art.
72, §1' da Lei n." L3.019/2O14.

9.10 - Quando a prestaÇão de contas for avaliada como irr€gular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão,
a organização da sociedade ciúl poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja pmmovido por
meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a aprcsentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no temo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organ2ação, cuja mensuração
econômica será feita â partir do plano de trabalho original desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o
caso de rcstituição integral dos recursos, conforme art. 72, §2' da Lei n.' 13-019/201.4.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÔES

10.1 - A ügência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente fotmalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do
termo inicialmente prcvisto, conforme Art. 55 da Lei n." 13.OL9/2OL4 .

10.2- A pn:rmgação de ofício da vigência do temo de fomento deve ser feita pela administração pública
quândo ela der causa â atraso na liberação de recumos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado,
conÍorme parágrafo único do Art.55 Lei n.' 13.019/2014.

10.3-0 plano de trabalho da parceria poderá ser rcvisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo
aditivo ou por apostila ao plano de rabalho original, conforme ÀrL 57 Lei n.' 13.01.912014.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÔES

11.1 - PeIa execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei no 13.019, de 2014,
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à oryanização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

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

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contato com
órgãos e enídades de todas as esÍeras de govemo, enquânto perdurarem os moívos deteminantes da punição ou até
que seja pmmoúda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a organização da sociedade civil rcssarcir 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 casô, Íacultada a defesa do interessado tro respectirro
processo, no prazo de dez dias da âbertura de vista, podendo a rcabilitação ser requerida após dois anos de aplicação
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da datâ da aprcsentação da prestação de contas, a aplicação de
penâIidade decorrente de infração relacionada à execução da parcl
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Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

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

CLÁSULA DÉCtr\4A SEGUNDA. DA RESCISÃO

12.1. - O presente termo de fomento poderá ser:

I - rescindido, independente de próvia notificação ou interpelação judlcial ou extrajudicial, nas segúntes 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 aprcsentâdo;
d) verificação da ocort€ncia de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - O prcsente termo de fomento, somente pmduzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no
meio oficial de publicidade da administração pública, conforme Art. 38 da Lei n.' L3.Ol9/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DoS BENS REMANESCENTES
14.1 A custódia dos bens adqúridos com recutsos transÍeridos permanecerá sob a responsabilidade da OSC, após a
consecução do objeto, péra assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no rcspectivo termo e

na legislação ügente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
15.1 - Acodam os paÍícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este temo de fomento serão remetidas por correspondência eletrônica e
postal serão consideradas regulamente efetuadas quando compmvado o recebimento;

II - as reuniões ente os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer oco[ências que
possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou rcIatórios
circ un stan c i ad o s.

15.2- Os casos omissos serão resolüdos com base na Lei Federal l3-OLg/2014, cujas normas ficam incorporadas
integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa, bem como a Lei Federal 13.204/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FORO

16.l - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser
resolvidas pela via administrativ4 o fom Júzo de Montes Clams - MG, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os patícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) üas de igual teor e forma,
que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jur{dicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele-

ANEXO I _ PLANO DE TRABALHO
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Aurindo José Ribeiro
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CMDCA
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PROPOSTA

1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

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

lnscrição Munícipal: 490200

N' do Registro no conselhorMOC: 077 Validade: L1-10412027

Endereço: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

Cidade: Montes
Claros

UF:
MG

CEP:
39.404-846

DDD/TeleÍone:
(38) 3215-3718

E-mail : ir.ana@associacaopaulael jzabete.org. br

Nome do Íepresentante legal do proponente: Ana Maria de Melo

CPF: 188.524.508-
40

RG:4.919.61-4-8 CaÍgo/Função:
Diretora-Presidente

DDDrTelefone:
(38) 98426-5781

Endereço Residencial do representante legal: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 - Jaraguá

PeÍíodo de Mandato da Diretoria: 2410712018 a 2410712022

2. DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

Denominação:
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 22.678.87410001-35

Endereço: PraQa Raul SoaÍes, s/n, CentÍo
Cidade: Montes Claros IJF: Minas Gerais Cidade: Montes Claros
Representante Legal: Dardânia Gonçalves Queiroz
CPF: 041".516.736-10 RG: MG10.865.701 DODrTeleÍone: (38) 99188-6449

3 _ OBJETO DA PARCERIA

Garantir a Íuncionalidade da Associação Paula Elizabete e também a segurança da estrutura Íísica e das pessoas

que utilizam e utilizarâo tal espaço, a partir da efetivação do Projeto de Prevenção e Combate a lncêndios.

4 - |DENT|F|CAÇÃO DO PROJETO

4.1 - Título do PÍojeto 4.2 - PÍazo de Execução

Ações que Previnem ll 6 meses

4.2 - Descrição da realidade

A Associação Paula Elizabete (APE) está localizada no bairro Jaraguá, zona periféÍica 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 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.

:IAçÁo PAULA EIJZABETE
f acebook,com/APaulaElizabete - www.as sociacaopaulaeliz.abete.org.br \IN l

Av. S.rgrada Farnília de Naz-aré, 555 - Jâraguá - CEPI 39.404.846 - Montes Claros - MG
FONE: (38) 321t3718 e-mail- mariana@ccntlopau laeliT-abete.org.br CNPJ:01.947.440/00OOUU 
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AssoclAÇÃo PAULA ELTZABETE
www. f acebook.com/APaulaElizabete - www.associacaopaulaelizóete.org.br
Av- Sagrada FamÍliã de NazaÉ, 555 - JaEguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
FONE: (38) 32113718 e-mail- mariana@centropaulaelizóete.org.br CNPJ: 01.947.4401000466

Foi realizado um Dlagnóstico Social pela equipe da Associaçâo, o qual é o alicerce de atuaçâo e
intervençáo. A partir dele, foi possível ter acesso à demandas e necessidades, bem como as
potencialidades e fortalezas do território. A análise do diagnóstico permite a percepçâo e o entendimento
de que o risco social na região é um fator que demanda atenção e urgência no seu atendimento. Ao
analisar o discurso dos entrevistados percebe-se que os problemas que mais afetam, atualmente, estas
comunidades sâo: a prostituição infantil, o consumo e o tráfico de droga dentro e fora dos núcleos
familiares, a gravidêz precoce, ou seja, o trabalho inÍantil e, por conseguinte a êvasáo escolar e a
negligência parental.
Tal realidade pode ser verificada no território de atuaçáo da Associaçâo Paula Elizabete, .iá que a partir
de informações do Centro de referência Assistência Social (CRAS), constatou-se que 70% dos
moradores do Village/Jaraguá são 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 espera, e/ou residem em banacões. Sâo famílias com mulheres como
chefes de família, e em alguns casos o cheÍe de farnília masculino se encontra privado de liberdade,
cumprindo pena alternativa ou em regime semiaberto. Quanto às condições socioeconômicas as
famílias têm baixa renda per capta, gravidez na adolescência, e se encontram em situaçâo de pobreza,
abandono, e violência doméstica. Oüfro fator relevante é a presença e a inÍluência do tráfico de drogas e
alcoolismo na regiáo. A infraestrutura .dos bairros é parcial e precária, os moradores contam com os
serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF), escolas e náo contam com espaços de lazer que
atendem à comunidade. Estudos apontam este. território como um dos piores em nível de
desenvolvimento de infraestrutura urbana.
Aliado a esse documento da lnstituiçâo, tem-sê 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, Educação, Assistência Social, Saúde, Justiça, Segurança e
organizações sociais. Foram apontados como prioridades os seguintes eixos: Violência, abuso e
exploraçâo; carantia de igualdade de condições de acesso, permanência e reingresso à educaçâo;
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 rcspostas dos questionários, o trabalho infantil doméstico
tanto em casa quanto para terceiros, o cuidar dos irmãos, dos vizinhos menores são realidades presentes. Outn: dado
que chama atenção é o início da vida sexual ativa de forrna precoce, que origina crianças e adolescentes mães e até

mesmo com DST. Muitos estão envolvidos com o uso de álcool e drogas, usam de üolência física com frequência e

sofrem bullying.
Diânte essa triste r€alidade que o Pmjeto aqui aprcsentado se justifica e se faz de suma relevância: contribuir para o
fortalecimento do sistema de proteção e prnmoção dos direitos da criança e do adolescente, no eixo social:
emadicação da extrema pobreza, do trabalho infantil e à proteção e qualificação do trabalho do adolescente.
Para tanto, tefemos os equipamentos presentes no território de atuaçáo da Associaçáo Paula Elizabete
como parceiros fundameníais, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Estratégia
de Saúde da Família, Escolas Públicas, PETI, Conselhos Níunicipais de Políticas Públicas e de Direitos
e Conselho Tutelar.

4,3 - Justiticativa do PÍojeto

Associaçáo Paula Elizabetê possui 24 anos de atuaçâo na oferta de serviços, programas e
contribuem com a proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. O Plano de T
questâo visa dar continuidade a adequação da organizaçáo social que Íoi iniciada em 24lO2l2O2O

por falta de recursos e devido à dificuldades do período de pandemia vivenciado
. Contudo, neste momento, Íaz'se necessário retomar açôes para cumprir as

de Bombeiro. fazendo as adeouacões devidas no esoaco Íísico da



fim de possibilitar a continuidade dos projetos desenvolvidos pela organizaçáo, garantindo
incêndio, pânico e atuando no sentido preventivo de siluaçÕes de risco a vida dos assistidos (as)

sinalizar, ainda, que as crianças e adolescentes que serão atendidas pelo proieto sáo
um território em situaçáo de vulnerabilidade social e demandam urgência no atendimento às fam
vivem em situaçáo de pobreza, desemprego, expostas ao tráfico, prostituição, uso frequente

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

e adolescentes.
do que ÍoÍa mencionado, ratiÍica-se que é necessário o investimento desse recurso para a adequaÇào

do Corpo de Bombeiros, com o intuito de foÍtalecer, qualificar, potencializar e dar continuidade
e pÍoretos, os quais se norteiam no entendimento da proteÇão, prevenção, promoçâo e do dir
das crianças e dos adolescentes. Ou seja, garantir a Íuncionalidade da Associação Paula Elizabete

a segurança da estrutura física e das pessoas que utilizarão tal espaço, a partir da efetivaçâo do Plano
e Combate a lncêndios.

sinalizar que a Planta e o Projeto de Prevençáo e Combate a lncêndios Íoram elaborados por uma equ
:engenheiros e arquiteto respeitando as exigências e legislaÇão vigente, acompanhada pelo Corpo

Militar de Montes claros, que.iá avaliou e aprovou a execução deste projeto/planta. Sendo assim,
dessa adequação é o cumprimento de normas e legislações paÍa o bom tuncionamento e

atendimento do seMÇo prestado aos usuários do município.
, portanto, contar com os seguintes recursos: (R$ 1.648,00)1, proveniente da Campanha do Fundo

e Adolescência realizada por esia lnstituição em dezembro de 2020 em parceria com a CoPASA
Confia 6% e (L2.016,00)'?, em parceria com a CEMIG - Ações lntegradas 69r'0. Tal recurso será

potenclallzar as ações propostas no plano de ação anual, bem como fortaleceÍ o sistema de proteçâo
aos direitos da criança e do adolescente. Terá como base o protagonismo, pertencimento e
para que, assim, possa colaborar nos processos de empoderamento, sustentabilidade e

kffi**

1 cabe ressaltar que o valor da Campanha supracitada Íoi de RS 2.060,00, no entanto,
considerando a legislaçâo local acerca do Fundo da lnÍância e Adolescência, a qual determina
qúe 20o/o do valoÍ fiquem na conta do FMDCA, apresenta-se o presente Plano de Trabalho no
valoÍ de R$ 1.648,00.

'z Cabe ressaltar que o valor da Campanha supracitada foi de R$ L5.020,00, no entanto,
considerando a legislação local acerca do Fundo da lnfância e Adolescência, a qual determina
que 2oo/o do valor fiquem na conta do FMDCA, apresenta-se o presente Plano de Trabalho no
valor de R$ 12.016,00. À"r r
AssocHÇÃo PAULA ELTZABETE tÀ-'il I
www.facebook.com/ÂPaulaElizabete - www.associacaopaulaelizàete.org.br \7\/
Av. Sagrada Família de NazarÉ,555- Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Clâros - MC \--1- ..,'
FONEi (38) 321t3718 e-mail- mariana@centropaulaelizabete .org.br CNPJ: 01.947.440/oO0*U 
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5.1 - Objêtivo GeÍal:

Garantir a funcionalidade da Associaçâo Paula Elizabete e também a segurança da estrutura fÍsica e das pessoas
que utilizam/utilizarão tal espaço, a partir da efetivação do Projeto de PrevenÇão e Combate a lncêndios.

5.2 - Obietivo EspecíÍico:

- Assegurar aos usuáÍios, prevenção, segurança e proteção, conÍorme as normas estabelecidas pelo corpo d(
BombeiÍo Militar de Montes Claros.
- lnstalar equipamentos que apoiêm e previnam a ocorrência de incêndio, que combatam o princípio de incêndio r
hcilitem a evacuação do local por parte de todos os presentes, com a seguÍança necessária.

ô. PÚBLICO ALVO

3 público-alvo direto serão as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social que jl
larticipam dos projetos sociais na lnstituiÇão. Já os beneficiários indiretos serão as famílias dos atendidos, ben
:omo a comunidade Iocal.

z . ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de atuação do projeto será: Jaraguá II, Cladce Athayde, Novo Horizonte, Nova América, Village I e II
Recanto das Aguas, Conjunto habitacional Minas Gerais e Conjunto habitacional Monte Sião.

- METAS E INDICADORES

TETAS/PRODUTOS/REST]LTADOS ESPERADOS

e segurança asseg
usuários que Írequentam

o espaço físico da
Elizabête.

Alvará Corpo

a funcionalidade

a adequação
de PrevenÇão

de Prevenção
a lncêndios

ASSOCIAçAO PAULA ELIZABETE
www.f acebook.com/APaulaElizabete - www.associacaopaulaelizabete.ory.br

F'amília de Naz-are. 555 CEP: 39.404.B46 - Montes Claros - MG {
M)

Sagrada F'amília de Naz-arÉ, 555 - Jaraguá
FONE: (38) 321í3718 e-mail- rnariana@centropaulaelizabete.org.br CNPJ: or*ro*7



estabelecidas pelo Corpo
Bombeiro Militar de

Claros.

1- Assegurar aos usuáú
prevenção, segurança
proteção, conforme as no

de todos os presentes, com
segurança necessária.

2- lnstalar equipamentos
apoiem e pÍeMnam
ocorrência de incêndio,
combatam o princípio
incêndio e Íacilitem

1.1. PeÍcentual
Írequência dos

Paula Elizabete.

BeneÍiciários
proietos
desenvolvidos

Lista de presenÇa
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POR META/ETAPA

isiçâo de material de
para adêquaÇáo
físicas da

9.664,16

isição de material elétrico
adequação das
ações Íísicas organização

2.054,L2

de prestador de
elétrico.

- METoDoLoctAIESTRATÉcrAs DE AÇÃo

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

ráo desenvolvidos naAssociaçáo Paula Elizabete ho ano de 2021-.
fim de cumprir os objetivos propostos neste Plano de Trabalho, seráo contratados prestadores

especíalizados e com experiência em construçáo e reformas, para a adequaçâo do
pelo Corpo de Bombeiros, conforme instruções da legislaçáo e normas do Corpo de Bom

, incluso o fornecimento de máo de obra e aquisiçáo de materiais para execução da
salientar, que as atividades seráo acompanhadas e direcionadas pela equipe de técnica

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

nuos e permanentes vislumbrando segurança e proteçâo para os usuários.

www.facebook.com/APaulaElizabete - www.associàcâopâulaelizabete.org.br
Av. Sagrada Família de Nar.aré, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MGAv. Sagrada Família de Nar.aré, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - MonLes Claro: - MC /,-
FONE: (38) 32113718 e-mail- mariana@centropaulaelizabete.org.br CNPJ:01.947.4401000466 l./'
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10 - ATTVTDADES E CRONOGRAMA DE EXECUçÃO

Etapa Atividades lnício TéÍmino

Etapa 1
AtMdade 1.1 cquisição dos equipamentos orçados

iescritos na planilha.
10 mês 60 mês

Etapa 2

Atividade 2.1 iealizaçâo das atividades e adequações
lecessárias à execução do Projeto d€
,revenção e Combate a lncêndios.

10 mês 60 mês

t1- MONTTORAMENTO E AVALTAçÃO

A avaliação será feita através de Íeuniões mensais que objetivam analisar os instrumentals, bem como as ações qu(
loram Íealizadas, a fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.
C monitoramento será realizado a partir do acompanhamento do andamento diário do Proleto, por meio da relatórios
lótográficos, notas ficais e comprovantes de pagamento.

l,Í , plAtüo §E APL!ÇAÇÂÕ úO5 RECIJ*§üS

12.2 - Detalhamentos da Despesa
DESPESA TOTAL DO PROJETO

(RESUMO GERAL)

PLANILHA DA PROPOSTA-DETAIHAMENTO DAS DESPESAS AÇOES QUE PREVINEM II, DISPONÍVEL EM
ANEXO.

12.1 - Valor totat do projeto: R$ 13.664,00 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

Natureza do recurso
custeio (R$) lnvestimento

(R$) Total (R$)

*Solicitado iíecúrso ã sêr d,s llofiibilized{} pÍ}lo conce,de.)fú,} 13.664,00 0,00 13.664,00

ocontrapartida írecursa a ser dispanibilizad,) pela entidade
úroüonentei

0,00 0,00 0,00

Total Geral 13.664,00

Descrição da contrapartida: R$ 0,00
iA utilizaÇã(J Ílír recurso Íinãnce;,o de\r'êrá ôile{jec€.,r âô dispüstÕ â legi§laçâü pÉjraiÍiente ào âssur!to.
*Em caso ce úoniÍa0artidâ, o recursD âuÍeridü através dÊ bens, serviços e despesas cDmplementares, mensuráve!s
deverão ser ü)rnprovâdos na prestaÇão dê contas ínen$â|.

13.1 . Cronograma dê Desembolso (Concedente) (a set prÊEilchido pelc fi}l!nilipiai

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

7a Parcela 8a Parcela 9a Parcela L0a Parcela 1la Parcela 124 Parcela

AssoClAÇÃo PAULA ELIZÁBÉTE
www.Íacebook.coÍÍr./APaulaElizabete - www.associacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada Familia de Nazffe, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404.846 - Montes Claros - MG
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13.2 - Proponente (ContrapaÍtida - se houver)
La Parcela 2a Parcela 3a Parcela 4a Parcela 5a Parcela 6a Parcela

7a Parcela 8a Parcela 9a PaÍcela 10a Parcela 11a Parcela 124 Parcela

FUTURO DO PROJETO
O Projeto tem como premissa o Íoftalecimento de vínculos, o empoderamento, protagonismo e o pertencimento local
Esses fatores são instrumentos de suma importância pârâ garantir a sustentabilidade das atividades. O fomento d:
participação efetiva dos beneficiários nos conselhos de direitos e políticas públicas; além do envolvimento nas oficinaÍ
realizadas na Organização são possibilidades de transformação do contexto em que vivem, por trabalhar r
desenvolvimento social, intelectual, motor, cognitivo e socioafetivo das crianças e adolescentes, assim como pol
possibilitar a construção de valores e responsabilidade social, fazendo com que os beneficiários não sejan
dependentes, mas sim, participantes que multipliquem as ações apreendidas.
A sustentabilidade do Pmjeto e, por conseguinte dos beneficiários, trará mudanças em seus territórios, gerando un
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 câptação de recursos: Grupo de Responsabilidade Socia
Empresarial/Conselho Consultivo, o qual apoia na organização e execução de eventos (Feijoada e Jantar Beneficente)
Doação através do Fundo da InÍância e Adolescência, Escrita de Prcjetos por meio de Editais, Doações de Pesso:
Física e Juúdica.

Montes claros, 27 de aúil de 202L.
orvà rlt

ntante legal da'

Montes claros, _ de de 20_.
Nome/Assinatura o Técnico

Responsável/ BM

ÂssocnçÂo PAULA ELTZABETE
www.Iacebook.com/APaulaElizabete - wwr^,-associacaopaulaelizabete.org.br
Av. Sagrada Famíüa de Na"Ãé, 555 - Jaraguá - CEP: 39.404,8216 - Montes Clarcs - MG
FONE: (38) 321t3718 e-mail- mariana@centropaulaelizabete.org.br CNPJ: 01.947.440000466
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