
RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 018/2019

PROCESSO: SPMJ 080/2019

CONVENENTES: PMS/SPMJ - CNPJ n° 13.927.801/0031-64

ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES PAROQUIAIS DE MATA ESCURA E
CALABETÃO, inscrita (o) no CNPJ sob n° 40.554.925-0001/07

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o Projeto
CriativAtividade que visa promover atividades em oficinas de inclusão sociocuitural
de Dança, Teatro e Violão, que estimulem a prática artística como Instrumento de
formação, socialização e desenvolvimento físico, social e emocional de 90 crianças e
adolescentes, com idade entre 7 a 17 anos e 11 meses, que se encontram em

situação de vulnerabilidade pessoal ou social.

O projeto contempla o eixo III, atendendo a área de abrangência da Prefeitura Bairro
VIII Cabula - Tancredo Neves, e tem como proposta ofertar oficinas em horário
complementar ao da escola por meio de oficina de Dança, Teatro e Violão, sendo duas
turmas para cada oficina, correspondente ao turno matutino e vespertino, com foco
educacional programas de atenção integral à primeira infância.

O Projeto tem como finalidade contribuir para a formação dessas crianças e
adolescentes, utilizando atividades artísticas, esportivas, culturais e reforço escolar
que visam o desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e psicomotor de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, detalhado no Plano de Trabalho,
constante do Processo de Formalização n° 080/2019, peça esta que integra este
instrumento independentemente de transcrição.

Valor total: R$ 185.780,12 (Cento e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e
doze 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, Edital SPMJ
003/2018 eRes. n° 1385/2019 TCM/Ba.

DATA DE ASSINATURA: 04 de novembro de 2019.
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