
RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 013/2019

PROCESSO: SPMJ 179/2019

CONVENENTES; PMS/SPMJ - CNPJ n'' 13.927.801/0031-64
AESOS - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SONS NO SILÊNCIO, inscrita (o) no CNPJ
sob n°. 04.162.471/0001-57

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o projeto Irrigando
Cidadania - Educando e Transformando com Horta Educativa, propõe
desenvolver atividades que visem o desenvolvimento cognitivo, sócioafetivo e
psicomotor atendendo o Eixo V do editai do Chamamento Público 003/2018 para 60
(sessenta) crianças e adolescentes, com idades de 09 a 17 anos e 11 meses, através
do desenvolvimento de atividades artísticas, esportivas, apoio pedagógico, oficina de
inclusão digital e a implantação de uma horta educativa como elemento de
transversalidade das ações propostas bem como o acompanhamento psicossociai as
suas famílias, e está localizada no território da Prefeitura Bairro IV - itapuã.

O projeto contemplará os bairros que abrangem a Prefeitura Bairro IV - itapuã, nos
critérios estabelecidos no Eixo V do editai do Chamamento Público 003/2018, na sede
da AESOS situada na Rua Alberto Fiúza, 502, Imbuí.

O Projeto visa atender crianças e adolescentes surdos, alunos do Centro Educacional
Sons no Silêncio, com idade de 09 a 17 anos e 11 meses, no contra turno da Escola
Regular, desenvolvendo um trabalho interdiscipünar (oficina de arte-educação,
esportiva, inclusão digitai e apoio pedagógico) e acompanhamento psicossociai as
famílias dos beneficiários, conforme detalhados no Piano de Trabalho, constante do
Processo de Formalização n° 179/2019, péça esta que integra este instrumento
independentemente de transcrição.

Valor total: R$ 190.347,78 (cento e noventa mil e trezentos e quarenta e sete reais
e setenta e oito centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do termo de fomento.

BASE LEGAL: Lei n° 13.019/2014, Decreto Municipal n° 29.129/2017, Editai SPMJ
003/2018 e Res. n° 1385/2019 TCM/Ba.

DATA DE ASSINATURA: 27 de setembro de 2019.
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Secretária Municipal de Polrticas para Muihen ^nfância e Juventude - SPMJ

CARLA^ZANA MEÍ^IEZES^fÍANCA
Presidente da AESOp - Associação Educacional Sons no Silencio.


