RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2019

PROCESSO: SPMJ 036/2019
CONVENENTES: PMS/SPMJ – CNPJ n° 13.927.801/0031-64
CENTRO PROJETO AXÉ DE DEFESA E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, inscrita (o) no CNPJ sob nº. nº 63.225.981/0001-95
OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o projeto Vidas na
Arteducação que através da abordagem social com a metodologia da educação de rua
na comunidade e Escolas com o atendimento sócio educativo, complementar por meio
de oficinas de arteducação, artísticas e culturais a 200 (duzentas) crianças e
adolescentes, da faixa etária de 08 a 17 anos e 11 meses, provenientes de famílias de
extrema vulnerabilidade social e falta de acesso aos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais.
O projeto contempla o eixo III, atendendo a área de abrangência da Prefeitura Bairro I
Centro – Brotas, área de concentração de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
O Projeto tem como finalidade contribuir para a formação dessas crianças e
adolescentes, utilizando dos elementos sonoros, da música, das artes, conceitos de
cidadania e da informática para a sua reintegração física, mental, psicomotora,
emocional e psicossocial na perspectiva do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários das crianças e adolescentes atendidos, detalhado no Plano de Trabalho,
constante do Processo de formalização nº 36/2019, peça esta que integra este
instrumento independentemente de transcrição.
VALOR TOTAL: R$ 199.746,24 (Cento e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e seis
reais e vinte e quatro 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: 09 de setembro de 2019.
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