
 
 

RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019 
 

PROCESSO: SPMJ 035/2019 
 
CONVENENTES: PMS/SPMJ – CNPJ n° 13.927.801/0031-64 
MINISTÉRIO DA ADORAÇÃO PROFÉTICA INTERNACIONAL – MAPI, inscrita (o) no CNPJ 
sob nº. 09.050.079/0001-30 
 
 OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o projeto Clave de Sol e 
Cidadania que visa prestar o atendimento sócio educativo, complementar, por meio de 
atividades artísticas e culturais a 120 (cento e vinte), crianças e adolescentes, da faixa etária 
de 06 a 17 anos e 11 meses, provenientes de famílias com baixo poder aquisitivo, que 
apresentam carências de ordem afetiva, cognitiva e econômica. O projeto contempla o Eixo III, 
do Edital 03/2018 e será desenvolvido no Núcleo Cidadão - Escola de Arte, localizada na 
comunidade do Lobato e adjacências, área da Prefeitura Bairro V - Cidade baixa.   

O Projeto tem como finalidade contribuir para a formação da cidadania e a melhoria da 
autoestima dos usuários através da oferta de serviços socioeducativo por meio da Arte. Serão 
desenvolvidas as oficinas de instrumentos musicais (percussão, violão, flauta), teatro, ballet, 
canto e coral e cidadania (ética, lazer, reforço escolar, atividades literárias, inclusão digital), na 
perspectiva do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários das crianças e 
adolescentes atendidos, detalhado no Plano de Trabalho, constante do Processo 
Administrativo nº 035/2019, peça esta que integra este instrumento independentemente de 
transcrição. 

VALOR TOTAL: de R$ 199.824,66 (Cento e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais 
e sessenta e seis 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:  29 de julho de 2019.  
 
 

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

 

ELIANA PASSOS SANCHES SILVA 
Presidente do Ministério da Adoração Profética Internacional – MAPI 


