
                            
 

 
RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2019 

 
 
 

PROCESSO: SPMJ 161/2019 
 
CONVENENTES: PMS/SPMJ – CNPJ n° 13.927.801/0031-64 
ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES DO LAR PEROLAS DE CRISTO, inscrita (o) no 
CNPJ sob nº. 97.326.243/0001 – 56 
 

OBJETO: O projeto Brincar, Aprender e Criar visa realizar atividades lúdicas e de 
expressão artística para 80 crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos e 
11 meses, residentes nas áreas atendidas pela Prefeitura Bairro II – Subúrbio e Ilhas da 
cidade de Salvador- BA, Eixo Prioritário II, em situação de risco social e pessoal 
acolhidas na Unidades. 

O Projeto tem como objetivo proporcionar às crianças e adolescentes através de 
acompanhamento social, psicólogo, percussão, oficinas de ludicidade, aulas de dança, 
futebol de praia/areia e Infocentro, momentos culturais e de lazer dentro do meio social 
em que vivem, além de favorecer o fortalecimento de vínculos familiares, investindo em 
atividades internas e parcerias para atividades externas, tendo em vista que apesar de 
estarem em casa de acolhimento, estes possam ter seus direitos de convívio social, 
comunitário e familiar resguardados.  

O “Projeto Brincar Aprender e Criar”, propõe oferecer acompanhamento social, 
psicológico e atividades lúdicas e de expressão artística para 80 crianças e 
adolescentes em situação de risco social e pessoal no bairro de Paripe e adjacências, 
no subúrbio ferroviário da cidade de Salvador- BA ou que estejam em acolhimento na 
Unidade de Acolhimento Lar Pérolas de Cristo e seus familiares e tem como objetivo 
melhorar a qualidade de vida, detalhado no Plano de Trabalho, constante do Processo 
Administrativo nº 161/2019, peça esta que integra este instrumento independentemente 
de transcrição. 

VALOR TOTAL: R$ 199.911,49 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e onze reais e 
quarenta e nove centavos)  

 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do termo de fomento. 
 
BASE LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 29.129/2017, Edital SPMJ 
003/2018 e Res. nº 1385/2019 TCM/Ba. 
 
DATA DE ASSINATURA:  20 de agosto de 2019.  
 
 
 

ROGÉRIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Políticas para Mulheres Infância e Juventude – SPMJ 

 

 

                                     VERA LUCIA SANTOS GUIMARAES  
Presidente Associação Clube de Mães do Lar Perolas de Cristo 


