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TERMO DE FOMEI{TO N" O55I2O2L

TERMO DE FOMENTO No 055t2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAVRAS, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
ASSOCIAÇÃO MISSÃO E EDUCAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL _ AME"

O MUNICÍPIO DE LAVRAS pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o no 18.244.37610001-07,
com sede nesta cidade, na Av. Silvio Menicucci, nu1.575, Bairro Kennedy, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESEI{VOLVIMENTO SOCIAL, neste ato representado pela Secretária Municipal, Sra.
Marlene Ferreira da Silva, inscrita no CPF sob o no 0A7.548.476-59 e porladora da cafieira de identidade no MG
8.614.278 SSPMG, no uso de suas atribuições iegais, e a ASSOCIAÇÂO MISSÃO E EDUCAÇÃO on
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL - AME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ n' 36.499.15610001-06, situada na Estação Feroviária Ityrapuan SÀI, neste ato representado pela Sra.
Sérgia Rosalina Gomes Nascimento, portadora do RG n" M-4.727.661 - SSPMG e CPF n" 732.843"006-00,
denominada simplesmente OSC, com fundamento no artigo2, inciso VIII, daLei Federal no 13.019, de 2014, no
Decreto Municipal no 14.475, de 2017, resolvem de comum acordo, celebrar o presente TERMO DE
FOMENTO, consoante o PROCESSO ADMINISTRATIVO No 028/2021IMROSC e mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1"1 - O presente TERMO DB FOMENTC), decorrente do processo de Charnaniento Púrblico n'001i202.11SMDS.
tem por objeto a- capacitação de crianças e adolescentes na fbrmação de mrisicistas violinistas promovendo o
aprendizado e desenvolvimento cia récnica violinistica, por meio de práticas cle desenvolvimento musical,
aprimorando tecnico e teórico e do aperf"eiÇoamento no uso cÍo instrumento cclmo nreia de expressão ar1ística e
m:-isical^

1.2 - Integra este instrumento, independentemente cia transcrição, o Plano de f'rabalho aprovado pela Secretaria
Mr-rnícipal cle Desenvolvimento Social. proposto pela OSC. brem eomo toda documentação iécnica que deles
resultem. cujos termos os par-tícipes acatam integralmente"

CLÁUSULA SBGUNDA_ DAS OBRIGAÇOES DOS PÀRCETROS
2 - Como l'orma mirtua de cooperação na execuçào do objeto do TERMO DE FOMENTO, comprornetem-se os
Parceiros a executal"a integralidade das obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências.

2.1. São otrrigações comuns dos PARCEIROS:

I - conjr"rgar esforços e eooperar um com o outro parâ â plena realizaÇão do objeto:
Il - promover publicidacie e transparência das infomações referentes a esta parceria;
ill - fonrecer" cluando recluisiladas pelos órgãos cÍe controle interno e externo e nos limites de sua competência
específica, informações relativas à parceria independeirte de autorização judicial; e

IV - priorizar a busca por soluções pacíficas e extr:ajudiciais, na hipótese de qualquer drivida ou conrrovérsia sobre
a ínterpretaçâo e cumprrmento desre Termo

2.2. São otrrigações do NIUNICÍpIO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG

SECRETARIA MUNICIP AL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

tr _ ef-etuar o repasse dos recursos necessários à execução do plano de Trabalho, na forma prevista na ciáusula

Terceira;

Il-apoiarao.S.C"noalcancedosresultadosprevistosnoobjetodapresenteparceria,conformeoPlanode
Trabalho;

III - direcionar esforços para garantir a fotmação continuada de dirigentes e técnicos da o'S'C';

IV - sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria aos integrantes da o'S'C';

V - designar, pol' ato publicado no-Diario Oficial do Município - DOM' o gestor da parceria e os metnbros da

Corlissãã de Monitoramento e Avaliação;

vl _ publicar o extrato desta parceria no Diário oÍrciai do Município (DOM) e respectivas alterações' se for o

caso;

vl[ - supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente parcerla]

vIlI - analisar as prestações de contas na fbrma das ciáusulas sexta e sétima deste instrumento;

IX-publicaretnanteratualizadososmanuaisdeorientaçãoagestolespúblicoseo.S.C'sobreaaplicaçãodaLei
13.0t912014.

2.3. São obrigações da O'S'C':

I _ desenvorver, em conjunto com o MLINICÍ'IO o ob-ieto desta parceria conforme o plano de Trabalho, prestando

;"i;iiNiápló u, devldas infonnações sempre que solicitado:

Il - realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos. inclusive no que diz respeito às

despesas de custeio, de investimento e de pessoal' na forma da Cláusula Quinta deste instrumento;

III . responsabilizar-se pelo pagamento dos ellgargos trabalhistas, prevldenciários. fiscais e cotnerciais

relacionados à execução dà objeioães1u parceria, confcrnne C1áusu1a Terceira;

IV - realizar as corrpras e contrataçõ., n.""rráríus à execução do objeto da parceria" observado o valor médio de

mercado, conforme orçamentação realizada no Plano dà TrabalÉo, t"nào como norteadores princípios da

i;;;1il"ã., moralidade á economicidade, sob pena de nulidade das despesas;

v - manter e movimentar os recursos excrusivamente em co'rta bancária específica, aplicando-os em cadernetas

de poupança, fundo de aplicação financeira de cufio prazo ou operação de mercad.o abefto lastreada em títulos da

dívida pública, ,oao, .,r* iiqrio", diária, enquanto não empregados na sua frnalidade;

vr - alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis confon,e as Normas Brasileiras de contabilidade'

sendo vedadu ,uu 
"turrinãuçao 

.o*o receita fropria ou pagamento por prestação de serviços,

VII - não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de

órgão ou entidade da administração pública municipal ; (ii) serviclor ou empregado público, inclusive que exerça

cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municiPal celebrante,

ressalvadas as hipóteses Previstas em lei específlca e na lei de diretrizes orçamentárias; (iii) pessoas naturais

condenadas Pela Prática de crimes contra a administração Pública ou contra o Patrimôni o público, de crimes

eleitorais sujeitos a Pena Privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VIII - efetuar â restituição de recursos nos casos previstos na Lei n" 13.019/2014 e/ou no Decreto Municipal n'
t4.4t5t2017:,

IX - zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade social
em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer irregularidades;

X - prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter público das ações reaiizadas em

decorrência ciessa parceria, quando for o caso:

XI - permítir a supervisão. fiscalização, inonitoramento e avaliação do MUNICÍPIO sobre a execução do objeto
da parceria, garantindo o acesso de agentes da administração pública. do cc',ntrole rnterno e do Tribunal de Contas
correspondente aos processos. documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de execução do
objeto;

Xll - prestar contas na forma fixacÍa na Cláusula Sexta. mantendo a guarda dos documentos pelo prazo de 10 (dez)
anos, contacios do dia úti1 subsequente ao da apresentação da prestação de contas fina1 ou do decurso do prazo para

a sua apresentaçào;

XIII - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver, em

até trinta clias cia data de registro no órgão competente;

XIV - operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do
TERMO DE FOMENTO, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XV - manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária clevidamente regularizada durante toda a
vigência da parceria; e

XVI - garantir o cumprimento da contrapafiída em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho,
se for o caso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FII§ANCEIROS

3.1 O MLI\IICÍPfO transÍ'erirá à O.S.C. o valor total de R$ 59.500.000 ícinquenta e nove mi1 e quinhentos reais),
de acorclo com o cronogrâma de clesembolso e Çom o plano de aplicação previstos no Plano de Trabalho aprovado,
anexo único deste instrumento:

3.2 - Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de

cufio prazo ou operação de mercado aberto iastreada em títulos da dívida pirblica, todos com liquidez diária,
enquanto não empregados na sua finalidade.

3.4.1 - Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela instituição financeira, após

comprovação da negativa por parte da instituição financeira, os valores pagos pela OSC a título de tarifa bancária
deverão ser encaminhados ao MTINICÍPIO, rnediante oficio dirigido ao Gestor (a) de Parcerias com cópia dos

comprovantes bancários pertinentes;
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i.3 - O repasse dos recursos financeiros a que se refere esta cláusula será efetuado em estrita conformidade com o
cronograma de desembolso, nos termos do art.48, da Lei Federal n" 13"019/2014;

3.4 - Toda a movimentação Íinanceira deve ser efetuada. obrigatoriamente, em conta corrente específica da

parceria, isenta cle tarifa bancária, em agêncra de instituição financeira pública, indicada peio MtjNICiPIO;
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3.5 - Os rendimentos de ativos Íinanceiros serão eplicados no objeto da parceria. estando sujeitos às mesinas

condições de prestação de contas exigidas para os recul'sos transfericlos;

3"6 - As despesas decorrentes da execução deste TERMO DE FOMENTO, ocofferão à conta de recursos alocados

no respectivo orÇamento do MIINICiPIO, na dotação orçamentária a seguir infbrmada, ou suas equivalentes para

os próximos exercícios financeiros:

Ficha 884, fonte de recursos 100"

CLÁUSULA QUARTA _ DA EXECUÇÀO FINANCEIRA

4.1 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho.

r-ras hipóteses previstas na Lei n" 13.019114, no Declero Municipal n" 14.415/17, vedada sua utilização em

finalidade diversa da pactuada neste instrumento.

4.2 - Todamovimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada mediante transferência eletrônica

su;eita à identificação áletrônica do beneficiário finat. Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na

conta bancária de tituiaridade dos fornececlores e presiadores de serviços. por meio da Transferência Eietrônica

Disponível - TED -, Documento de Ordern de Crédito - DOC -, cÍebito el-r') conta e boleto bancário, todos sujeitos

à identificação do beneficiário fina1.

4.3 - Os recursos transferidos pelo MLNICÍptO nao poderão ser utilizados para despesas efetuadas em períoclo

anterior ou posterior à vigência da parceria. permitido o pagamento de despesas após o témino da parceria, desde

que a constitr.rição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja prevista no plano de trabalho,

sendo a realtzaçáo do pagamento limitada ao prazo para apresentaÇão da presiação de contas final.

4.3.1 O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da organização da sociedade civil, poderá ser

realizadaainda que após o termino da execuÇão da parceria, desde que provisionada e proporcional ao período de

atuação do proftssional na execução das metas previstas no plano de trabalho.

4.4 -O MUNICÍPIO reterá as parcelas dos recursos Í-rnanceiros destinados à O.S.C. nas hipóteses e condições

previstas no item 7.9 deste Terlno.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL

5.1 - A O.S.C. é exclusivamente respousávelpelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adintplemento do TERMO DE FOMENTO, não se

caracterizando respot"sabilidade solidária ou subsidiária do MLiNICÍptO os respectivos pagamentos, qualquer

oneração do objeto da parceria ou restrição a sua execução;

5.2 - Ainadirnplência da O.S.C. em relação às obrigações previstas no item anterior não transfere ao MllNlCÍPlO
a responsabilidade por seu pagamento;

5.3 - A remuneração de equipe de trabalho colri recursos transferidos pelo MUNICÍPIO não gera vínculo

trabalhista ao MIINICIPIO.

CLÁUSULA SBXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1 - A prestação de corÍas tem por objetivo o Õontrole de resultados e deverá conter eiementos que permitam

verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das rnetas e dos resultados previstos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

6.2 - A O.S.C" deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias contados a pafiir da data de publicação do presente

TERMO DE FOMENTO, o RELATORIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO que deverá conter:

I - descrição das ações desenverlvidas para o cumpnimento do objeto;
ll - demonstração do alcance das metasl

IIT - documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem o oumprimento

do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de verificação" como listas de presenças, fotos, vídeos e

outros;
iV - documentos de comprovação do cumprimento da eontrapartida em b,ens ou serviços, quando houver;

V - relaçâo de bens adquiridos, produzidos ou transformados. quando houver;

Vt - justificativa na hipotese de não cumprimento do alcance das rnetas.

6.2.1 - ü relatório de que trata o item 6"2 cieverá fornecer elementos para avaliação:

I - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:
iI - do grau de satísfação do público-alvo" quandr: pesquisado:

6.3 - A O.S.C. deverá obter de seus fornececlores e prestadores de serviçns notas, comprovantes fiscais ou recibos,

com data. valor, nome e número de inscrição no CNFJ cia O.S.C. e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador

de serviço, para fins de comprovação das despesas.

6.3.1 - A g.S.C. deverá registrar na piataforma eletrônica, quando houver, os dados de que trata o item anterior

até o vigesimc, clia do mês subsequente à liquidação da despesa, sendo obrigatória a inserção de cópia dos

.o*proúntes referentes aos pagamentos ,.ias r,.brigações fiscais" trabalhistas e previdenciárias, ficando dispensada

a inserção de n«:tas. comprovantes fiscais ou recibos"

6.4 - A O.S.C. deverá manrer a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de

dez anos. contados do dia útii subsequenre ao da apresentação da prestação de contas final ou do decurs«: clo prazo

para a apresentaÇãc da prestaçàc de contas"

6.5. - Quand6 descunrpridas as obrigações constantes do item 6.2 e 6.3, nos casos em que não estiver comprovado

o alcance das metas nô relatório de execução do objeto ou diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, a

O.S.C. será notificada para apresentar o reíatório de execução fltnanceira, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,

que deverá ser instruído eom os seguintes documentos:

I - relaçâo das receitas auferidas. inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas

Çom a demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao plano

de trabaiho;

11 r extratos da conta bancária específica;

iIT - memória de cálculo do rateio das clespesas" quando for o caso;

IV - cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, eom elata do documento, vâlor'

dados da O.S.C. e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;

\.i - "justificativa das receitas e despesas realizadas. inclusive rendimentos financeiros" fazenda Çonstar os fatos

relevantes"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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6.5.1 - A memôria de cálculo referida no inciso III deverá Çonter a indicação do valor integral da despesa e o
detalhamento da divisão de custos, especificando a ionte de custeio de cada fração, com identificação do número
e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de

uma meslna parcela da despesa.

6.6 - Nas parcerias com vigência igual ou superior â um ano, a O.S.C. deverá apresentar prestação de contas
anual, exclusivamente com relação ao desenvolvimento de seu objeto, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

6.6.1 - A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias:

6.6.2 - A prestação de contas anual consistirá na apresentação do relatório anual de execução do objeto, que deverá
observar o disposto no item 6.2.

6.7 - A O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto,
que deverá conter os elementos previstos no item 6.2"

6.7.l - A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL deverá ser apresentada no prazo de até noventa dias, contado do
dia seguinte ao término da vigência da parceria"

6"7.2 - Caso trraja" deverá ser apresentado na prestação de contas finai o colnprovante de recolhimento do saldo
remanescente de que trata o afi.52 da Lei Federal n' 13.019/14. e eventual provisão de reserva de recursos para
pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3" do ar1. 46 clo Decreto n".16.74614.4151201"1e o inciso I do
aft. 46 da Lei Federal no 13.01 912014.

6.1.3 - O MUNICíPIO analisará a prestação de contas final em até cento e cinquenta dias, contados da data de
recebimento do relatório final de execução do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTo E AVALIAÇÃO
7.1 - As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador. objetivando a gestão adequada
e regular das parcerias, diante do que deverão contemplar a análise das informações da parceria constantes da
plataforma eletrônica e da documentação técnica apresentada;

7.2 - Cabe ao MUNICÍPIO exercer as atribuições de monitor"amellto e avaliação do cumprimento do objeto da
parceria podendo valer-se de recursos tecnológicos e apoio técnico de terceiros, qr:e será designado em ato próprio;

7 .3 - O MUNICiPIO designará um gestor para realizar o acompanhamento e fiscalização desta parceria, através
de publicação no Diário Oficial do Município de I-avras:

7.4 - O MUNICIPIO poderá designar técnicos responsáveís para subsidiar o gestor da parceria em relação à
análise dos relatórios de execução do objeto ou de execução frnanceira, e ainda para a elaboração de seu relatório
de monitoramento e avaliação;

1.5 - O MUNICÍPIO designará, em ato específico, os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação para
anaiisar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, que deverão ser por ela homologados.

7.6 - O gestor emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de
Monitoramento e Avaliação designada para homologação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7'7 - Na hipótese de o relatório técnico de monitoramenro e avaliação evidenciar irregularidade ou não
comprovação do alcance das metas. ainda que parcial, o gestor ,Ja parceria notificará a O.S.C. para, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, apesentar Relatório de Execuçân Financeira" nos termos do item 6.5 deste instrumento.

7.8 - As ações de monitoramento e avaliação deverão contemplar:

I - a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da documentação que conrprove o
pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias até vinte dias do vencimento da o|rigaçao;
II - medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existenres dos órgãos de controie.*t.Ão. interno;
III - a verificação de existência de denúncias aceitas.

7.9 - Nas hipoteses em que o moniroramento e avaliação da parceria constate a existência de evidências de
irregularidades na aplicação de parcelas anteriormente necetridas: desvic. de finalidade cla aplicação dos recursos
ou o inadimplemento da o.S.C. em relação a obrigações estabreiecidas no presente TERMO DE irOMtrNTo, ou
em que a O.S"C. deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontaclas pelo MUNICÍPIO
ou peios orgãos de controle interno Lru externo, o MLTNICÍPIO poderá, reter as pur.àlu, dos recursos financeiros
destinados à o.s.c, ate o saneamento das irnproprieciades constatadas;

7.10 - Na' hipótese Ce existência c1e irregr.liaridade ou inexecução parciai do objeto, mesmo após a notilicação da
O.S.C. para saná-las, o relatório técnico parcial de monitoramenro e avaliaçao poderá concluir pela rescisão
unilateral da parceria, determinando a devolução dos valores repassados relaôionados à irregularidade ou
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada e. em não havendo a referida devolução, a
instauração de tomada cie contas especiai"

?"i1-OMUI\ICÍPfOdeveráinformaràControladoriaGeraldoMunicípioeàProcuradoriaGeraldoMunicípio
sobre as irregularidades verificadas nas parcerias ceiebradas.

i"12 - A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizacia pelos conseihos de políticas públicas, sem
prejuízo da frscalização realizada pelo MUNICÍPIO, pelos órgãos dccontrole e mecanismos de côntrole social
previstos na legislação.

CLÀUSULA OIT;TVR _ DAS SANÇÔES
8.1 - Caso a execução da parceria estiver em desacordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e ou com as
normas e legislação vigente, o N{UNICÍPIO poderá aplicar à O.S.C. sanções de advenência, suspensão temporária
e declaração de inidoneidade, na forma cla Lei i3"019i2014 e dc, Decreto Municipal n, 14.41512017, sendo
garantidos os direitos de amptra del'esa e contraditório ria C"S.C.

8.2 - Nas hipóteses dos itens 12.2.1 a 12.2.4 da Cláusula Décima Segunda, a rescisão poderá levar à:

8.2" I - suspensão temporária rla participação em chamanrento público, suspensão temporária para
requerer crecienciamento previo. suspensão temporária 

_ 
do credenciamento prévio e impedimento de celetrar

parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior a dois anos;

8.2"2 - declaração de inidoneidade para pafiicipar de chamamento público, declaração de inidoneidade para
reguerer credenciamento prévio, ou celebrar parceria olr contrato com orgãos e entidades de todas as esferas de
governo" :i3Ylltj.!:rdurarem os rnotivos determinantes da punição ou aré que seja promovida a reabilitação ,

Berânte o MUNICIFIO. que será çoncedida sempre que a O.S.C ressarcir a administração públiea pelos prejuíios
resultantes" e após decorrido o prazô da sanção aplicada eom base no item g.2.1. l'.
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8.3 - Na hipótese do item 12.2.2 dessa cláusula a rescisão deverá gerar âpuração dos possíveis prejuízos gerados

ao MUNICIPIO.

8.3.1 - Havendo constatação de prejuízo para o MLINICÍPIO, a O.S.C. deverá ressarci-lo sob pena de suspensâo

ternporária da participação em charnamento público e impedimento de çelebrar parceria ou contrato com órgãos e

entidades do MUNICÍPIO, pelo prazo máximo de dois anos;

8.3.2 - Passado oprazo de dois anos e perdurando os inotivos determínantes dapunição, a O.S.C será declarada

inidônea para parlicipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas

as esferas de governo" até que ocorre o sanealnento.

8.4 - Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os

provenientes das receitas obtidas das aplicações Íinanceiras realizadas. deverão ser devolvidos ao MUNICÍPIO,
no prazo in'lprorrogável de 60 (sessenta; dias,, sob pena de instauração de Tomacia de Contas Especial
providenciada pelo órgão competente do MUNICIPIO.
8.5 - E prerrogativa do MUNICIPIO. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto da parceria,

no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA NONA. DA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
9.1 - Obriga-se a O.S.C., em razào deste TERMO DE FOMENTO, a fazer constar identificação do
MUNICÍPIO, nos fonnulários, cartazes, folhetos" anúncios e matérias na rnídia, assim como produtos da parceria,

tais como livros, relatórios, vídeos, intemet e outros meios de divulgação, observando a legislação eleitoral vigente.

9.2. - Autilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do MUNICÍPIO deverão ser previamente autorizados
pela Diretoria de Comunicação Social do Município.

9.3 - A O.S.C" compromete-se a publicar no seu sítio eletrônico oficial. quando houver, ou no sítio eletrônico
público do Mapa das O.S"C.si e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçalx
suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação de contas
final, as infon'nações de que trata o ar1. L 1 da Lei Federai no i3.019/2A14"

9.4 - Fica vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eieitoral em qualquer material de divulgação.

CLÁUSULA DECIMA - DA VIGÊNCIA

I 0. 1 - Este TERMO DE FOMENTO terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, condicionando
sua eficácia à publicação do extrato deste instrumento no Diario Oficial do Município de Lavras.

lA.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação fundamentada da O.S.C" por meio de Termo
Aditivo, devidamente justificada e formalizada, a ser apresentada ao MUNICÍPIO, em, no mínimo, 30 (trinta)
dias antes do término da sua vigência, desde que não haja alteração de seu objeto.

10.3 - A alteração do prazo de vigência do TERMO DE FOMENTO, em decorência de atraso na liberação dos
recursos por responsabilidade do MUNICÍPIO, será promovida "de oficio", limitada ao período do atraso
verificado, por meio de Termo de Apostila.

10.3.1 - Para o caso de prorrogação ex-ofJício, o Termo de Apostila será providenciado pelo (a) Secretario (a)
Municipal responsável pela parceria, o qual possui a incumbência de enviar uma via da certidão de apostilamento
à Gerência de Contratos e Convênios para tomada dos demais procedimentos.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTBRAÇÂO
.t 

1" 1 - Este TERMO DE FOMENTO, poderá ser âlterado, com âs devidas.justificativas, mediante Termo Aditivo,
Certidão de Apostilamento e ajLlste no Plano de Trabalho, devendo o respectivo pedido ser apresentado pela O.S'C

eom antecedência mínima de 30 (trinta) dias"

1 1"2 - E vedada a aiteração clo objeto do TERMO DE FOMENTO. permitida a ampliação, redução ou exclusão

de metas, sem pre"juízo da funcionalidade do objeto, desde que respeitados os limites legais e devidamente
justificada e aprovada pelo MLINICÍPIO.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA RESCISÃO
12.1 - E facultaclo aos PARCEIROS rescindirem este instrumento a quaiquer tempo, delimitando as respectívas

condiÇões. sanções e responsabilidades, estipulando-se prazo inínimo de antecedência para a comunicação dessa

intenção, não inferior a 60 (sessenta,t dias.

12.2 - Esta parceria poderá ser rescinciida quando:

12.2.\ - ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela estabelecidas:

12.2.2 - quando a O.S"C" não sanar as impropriedades constantes do item ?.9 da cláusula oitava;

12.2.3 - pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a torne formal ou materialmente

inexequíve1;

12 2.4 - f'or denunciada a quaiquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio aviso com anteoedência mínima

cie i0 (trinta) dias;

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS BENS PERMANENTES E DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL
13.1 - Os bens patrirnoniais aciquiridos elou produzidos em razão da execução deste TERMO DE FOMENTO
são da titularidade da OSC e frcarão afetados ao objeto da presente parcería durante o prazo de sua duração, sendci

considerados bens remanescentes ao seu ténnino" dispensada a celebração de instrumento específico para esta

finalidade.

13.tr.i Os bens pâtrimoniais de que trata o item i3.1 deverão ser gravados com cláusula de inaiienabilidacle

enquanto viger a parcería, sendo que, na hipótese de extinção da OSC durante a vigência do presente instrtlmellto,

a piopriedade de iais bens será transferida à Administração Pirblica. A presente ciáusula formaliza a promessa de

transferência. da proprieclade de cy-re trata o §5" do art. 35 da Lei no i3.019, de 2014.

13.1.2 Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na propriedade da OSC, na medida

em qlle os bens serão úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização.

i3.2 - Caso a presração de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes perrnanecerá com a

OSC, observados os seguintes procedimentos:

13.2.1 não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não

estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; otl

13.2.2 a valor pelo c1ua1 o bem remanescente foi adquirido cieverá ser computarlo no cálculo do dano ao erárío a

ser ressarcido" quando a motivaÇào da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição.
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13.3 Na hipótese de dissolução ela OSC durante a vigência da parceria, o valor pelo qual os bens rernanescentes
foram adquiridos deverá ser computado no cálculo dei valor a ser ressarcido. quando o poder público municipal
optar pela doação à organização da sociedade civil por melhor atender ao interesse social.
13.4 A CSC poderá realizar doação dos bens relrarlescentes a terceiros, inclusive beneficiários da política pública
objeto da parceria" desde que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse
social.

1 3 .5 Os bens remanescentes poderão ter sua propriedade revertida para o órgão ou entidade pública rnunicipal, a
critério da Administração Pública, se ao término da parceria ficar constatado que a OSC não terá condições de dar
continuidade à execução de ações de interesse social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar
a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do
objeto pela Administração Pública Municipal.

13.6 Nas hipóteses de produção de bens de propriedade intelectual decorreffe da execução do objeto desta parceria,
a titularidade dos referidos bens será compartilhada pelos PARCEIROS, ficando sua utilização condicionada à
celebração de instrumento próprio, observada a legislação vigente"

13"3.1" Nas hipóteses em que, em vifiude da execução do objeto ciesta parceria, a O.S.C. contratar quaisquer
serviços dos quais decorrarn bens previstos no item 13.6, frca a O.S.C. obri-eada a consrar do contrato a ser
celebrado, cláusula de cessão dos referidos direitos por parte de seu detentor,

CLÁUSULA DECIMA QIJARTA. Do FoRo

14.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa,frca eleito o foro da cotnarca de
Lavras/Mc para dirimir os conflitos decorrentes deste .lnstrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por
rnais privilegiado que seja.

E, por estarem acordados coln os temos dessa parceria as panes tjmram em 3 1três) vias de iguai teor e foma o
presente instrumento.

Pref"eitura Municipal de Lavras, , Ü't de 2.02i "

LEGAL

Testemunhas
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PLANO DE TRABALHO
1- DADOS CADASTRAIS

1.1- DADOS BANCÁRIOS

Nome daOrganização da Sociedade Civil (OSC):
ASSOCTAÇÃO irrnSSÃO E EDUCAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAI. E SOCIAL. AN4E

C"N.P.J:
36"499.t56t0001 -06

Endereço: ESTAÇÃO FERROVIÁruA ITYRAPUAN SAi -
Cidade:Lavras U.F.: MG CEP: 37209-899 DDD/Telefone: 3 5.99 I 85.41 67

E-mail da OSC: contato@missaoeducacao.org.br, Sire da OSC;
https :i/www.mi ssaoedusacao" org.
WI

Agência:
0129

Conta Corrente
003 906 682-5

Banco:
CAIXA

Praça de Pagamento
Lavras - MG

Nome do Dirigente:

Sérgia Rosalina Gomes Nascimento

CFF:

732"843.006-00
C.I./Orgão Expedidor: SSP MG Cargo: Presidente FunÇão: Presidente
Endereço: Rua José Volpi, 57 - Jd. Caroiina CEP:37.776-224
E-mail : sergia(@rnissaoeducacao.org.br DDDlTelefone: -1 1 .99482.8503

1"2 - DADOS DO DIRIGENTE DA OSC

2 - DADOS DE TNSCRTÇOESI REGTSTROS/TÍTULOS
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Órgão Especificação Número Validade

Regístro de Estatuto -
Cartório

Reg. de títulos e
documentos e das

pessoasjurídicas de
Lavras - MG

Reg. 6461 - Liv.81-A
Pág. 1

Fevereiro de 2024

CNPJ/Receita Federal 36.499" 156-000 i /06

Conselhos Munieipais
Conselho Municipai

dos Direitcs das

Crianças e

Adolescentes

No i6 Dezembrol2T

Conselhos Estaduais x x x

utilidade Pública
Municipal

x x x

Utilidade Pública
Estadual

x x

urilidade Fública
Federal

X x X
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3 - REPRESENTAÇÁO LEGAL
3.1 - PERÍoDo DE MANDATo: Início: l0lozl2o2o - Término: lolo2/2024
3.2 - COMPOSTÇÃO

4- CONSELHO FISCAL

5 - OUTRO PARTÍCIPE
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Diretoria
Executiva

Nome Endereço CPF RG

Presidente
Sérgia Rosalina

Gomes Nascimento
Rua José Volpi,

57 - Jd. Carolina

- Poços de Caldas
_MG

732.843.006-00 }|4-4.127.661 -
SSP MG

Secretária Brenda Ferreira
Rua Alameda

Raimundo Ccrrrea.
303

Glória - Macaé -
R.J

r32.4X.636-70 18.894.106 -
SSP_MG

Tesoureiro Sinval Lelis Teodoro
Rua das Estrelas
n.6i - Moradas

do Sol
Lavras - MG

246.241 .'.l96-'78 c887.554 -
SSP MG

Nome Completo Função Endereço Completo CPF RG
Viviane Marlins Silva Conselheira Estação Ferroviária

Ity'rapuan - sin -
Lavras/MG

059.496.746-50 M-tt.420.235

Maria das Graças
Nicácio

Conselheira Estação Felroviária
Ityrapuan - s/n -
Lavras,MG

16i .i6i.686-0+ 4.334.713

Angela Maria Silvestre Conselheira Estação Ferroviária
ityrapuan - sln -
LavraslN4G

929.67 4"695-72 38.433.889-6

Município:
ML]NICIPiO DE LAVRAS

C.N.P.J.:
18.244.376/000i-07

Endereço:
Rua José Augusto do Amaral, 21, Centro, Lavras-MG

Cidade
Lavras

U.F.:
M.G

C.E.P":
37.200-000

DDDiTeleÍbne:
(3s) 3694-41s4

Cidade:
Lavras

Nome da Aclministradora Pública:
Marlene Ferreira Silva

C"P.F.:
007.548.476-59
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6 - DESCRI DO PROJETO

7- TDENTTFTCAÇÃO DO OBJETO

8 - OBJETIVOS
8.1- OBJETIVO GERAL

8.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

llv. Sylvic Nlenic ucci, 1.575 - Bairro Kennerly - TAL, (35) 369,í-4031 - CEp J7200-000 - Lavrrs - NtG
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8.614.278 - SSP,&ÍG
C"I Expedicior: MG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Cargo:

Endereço:
Lavras/N4G

C.E.P^: 37.200-000

Nome itra Gestora cle Parcerias: Kellen Crístina de ALrreu C.P.F.: 114.350.666-93

I)ocuntenro de Identi
idor: iB.1 51.541 - PC/MG

Calgc-,:

Assessora de Gabinete Il
Função:
Gestora de Parcerias

l:ndereço:
Lavras/NÍG

C.L..P": i7.200-000

d) Realização de projeto visando ações ligadas à
promoçào do espofie. cultura e iazer que tenham como ioco a
inclusão socral e ações preventivas.

TO: TOQUE MUSICAL
Ambito Educacional

NOME DO PR.OJE
EIXO:4-Açõesno

Período de Execução:
12 meses, a contar da data de sua
assinatura do Termo de Fomento,
condicionando sua eficácia à publicação
do extrato deste instrumento no Diário
Oficialdo de Lavras.

proj eto constltul-se da formação musical de cnanças, adoiescentes e OVENS de 9 1 8 anos (público alvo)
do instrumento vioÍino c0m aulas teóricas práti cas ministradas por instrutor devidamente ualifi

habili tado ( lnLISlCO profissional).
q

prqj eto em qUCSIãO tem comc dt cd cle atuaçãc d ane musical contempia promoção cie ativiciades
religiosas e I^ lazer provendo inclusão social de cnanÇas, aciolescentes e J OVCNS na zoila rural

IYrapuan no rnunlclplo de Lavras IVÍG

crianças e adolesoentes na formação de musl co violinista, promovendo 0 aprendizado
vlmento cia técnica V1 olinística por me1o de práticas de desenvolvimento musical aprimoramento

teórico do aperfeiçoamento
)

e no uso do instrumento como me10 de express ao artística musical

Oferrar um CUTSO cle formação musical com auias teóricas (leitura EScnta mus ical ) e aulas práticas em
de aula esttrcio/treinamento em casa (,com US o individualizado do instrumento musical ), de forma gratuita.
Realizar' "recitais" em consonancla com o desenvol vtmento pr0gresslvo dos alunos, de forma virtual (
eietrônrcas ) presenclals (espaços públ 1COS, escolas, lgrej âS, teatros aÍins ).
Proporcionar acess0 ao instrumento de muslca erudita (violino) para o publico composto de
adoiescentes em situação de baixa rencla. visando inclusão social.
Incentivar e proporcionar eventos cuiturais dessa natureza na comunidade que se encontram inseridas
crianças e adolescentes.
Fomecer às tamílias acompanhamento realizado por Assistente social, para
programas sociais do governo" buscando fortalecer o núcleo familiar no tocante ao

asseguraÍ a inserção
acesso às políticas públ

r

crianças



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVR,AS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENYOLVIVIENTO S OCIÀL

9 - JUSTIFICATIVA

10 - DIAGNOSTICO DA REALIDADE DO OBJETO

a execução do presente projeto será possível oferecer. de fonla gratuita, a este público alvo formado
adolescentes e jovens, todos moradores da comunidade rural de ltyrapuan e entorno, atividades

poss4 efetivamente constatar ações reais de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da
do adolescente. Atividades estas que não seriam possíveis de serem experimentadas por este público

função de seu estado atual de vulnerabilidade social elou baixo rencia familiar,

11 - PROPOSTA DE AÇÃO
11.1_ METAS
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projeto em si sejustifica face a caÍência na oferta de atividades artísticas, culturais e de lazer na comuni
na qual está inserido, sendo que o acesso a tais atividades é mais facilmente percebido em oentros

projeto proporciona ao aluno beneficiário a opoftunidade de acesso a uma formação musical
erudita, sacra e cancioneiro popular) e de ótima qualidade com vistas a fotmação de valores éticos,

espirituais alérn do completo desenvolvirnento das competências e habilidades musicais
a construção de uma personalidade saudável, com o fortalecimento da auto estima, senso de

social e a real possibilidade de inserção futura no mercado de trabalho.

Projeto ainda conta corn a oferta de acompanhamento psicológico e pedagógico aos alunos beneficiários
à garantia plena do desenvolvimento intelectual e cognitivo de cada um.

Objetivos
específicos

Metas e prazos Indicadores Meios de

verificação
Período de
Verificação

Promover a

capacitação de
adolescentes no

manejo do
instrumento

musical - violino -
ministrando aulas
teóricas e práticas

do instrumento
com vistas ao

desenvolvimento
arlístico e cultural,
com apresentações

em escolas
públicas da

comunidade.

Capacitar, no
período de 12

meses, 10 (dez)
adolescentes

provenientes de
famílias de baixa

renda, liabilitando-
os para a

qualificação no
mauejo do

instrumento, com
apresentações em

praças, escolas
públicas e eventos

sociais da
comunidade.

Ministrar auias de
violino, com

duração de 50
minutos, uttta vez
por semana, com
acompanhamento

da assiduidade
(obrigatória

presença em 80%
dos ensaios e 100%
nas apresentaçÕes).

Todas as faltas
deverão ser

justificadas. sob
pena de

desligarnento do
projeto e abenura

de vaga para"

()utros.

Lista de presença e
acompaúamento

pelo grupo de
Whatssap.

Relatórios
biilestraís com

"status" do
desenvolvimento

dos alunos
assistidos.

Apresentação de
relatórios com

registros
fotográficos e

vídeos, disponíveis
também em nosso

site"

Trimestral
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11.2 CRONOGRÀMA DE EXECUÇÃO DAS ATTVTDADES

11.3 _ METODOLOGIA
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Divulgaçâo das inscrições do curso .,Aulas de

Violino em ltyrapan" X

Rer-rnião com aiunos, pais e responsáveis

EstudoiTreino individual dos alunos com
vrolino próprio nas casas

Realização de ensaios em grllpc preparatórios

para os recitais presenciais

Realização do acompanhamento psicologico e

pedagógicr: dos alunos X X x x X X X X X X X x

metodol o$a aplicada neste proJ eto CONS istirá em auiâs semanals (teóricas e práticas r) de 50 min., em
o profess or musl cista, envlo semanai de conteúdo didático digitai por aplicativ<r de mens agens para

treino em casa, avaliações, ensal0s programados e apres entações em "recitais'u vinuais

aula normalmente constituída de revl sao de conteúdo. teorla musl cal. exerclcros de
de uma peçâ de repertório orientaçÕes gerars.

suma o pro.i eto oferece eapacitação para que 0 aluno ao conclu1r o CUTSO esteja âpt0
Identificar AS panes do vlo lino pnnclpals acessorl OS aiém de manllsear coffetamente o v1 olino e 0 arco

);
Efetuar o correto posicionamento das mãos direita e esquerda, cÍominar as posições e técnica do arcol
Ter conhecimento básico de teoria mr_rsicai;
Decifrar e ler razoavelmente notas de uma pafiitura;
Descobrir modos de jogos e os sons e saber aijnar o instrumento;
Tocar o instrumento com noções do ritmo cia música:
Realizar interpretação e ímprovísação.
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x X
M in r straçâo de aulas teóricas,práticas X i::rf:=.

X X X X X X X X X X

Aplicação de avalíações individuais teOricál[
práticas para mensuraÇâo de aprendizado

;t
IL

X X X X X

virtuais e/ou
com

Apresentaçâo de relatório de desenvolvimenio
individual

individualizaclo

a:
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I 1.3 Público Alvo/beneficiários

Serão atendidos 10 (dez) adolescentes provenientes de familias de baixa renda, moradores da comunidade local,
selecionados através de avaliação sócio-econômica, realizada por assistente social.

11.4 Área de Abrangência

As aulas serão ministradas para Adolescentes da comunidade rural de ltyrapuan, sendo as apresentações
realizadas na comunidade local, como tambóm em outros bairros da Cidade de Lavras, em datas comemorativas
previamente agendadas.

12 INFRÀESTRUTARA DA OSC
12.2 - RECURSOS HUMANOS

NOME FUNÇÁO VÍNCULO

Ernersorr Ferreira de Carvalho Rocha

Frofessor de Violir-ro

(R$ 13.200.00iano.,r

Prestador de Serviços

Liliane Neres da Silva
l. Ê.,-*;..,'.'.'.4a;',

Secretária e Auxiliar Contábii
(R$6.000.00/ano)

Prestadora de Serviços

Luane Brandão dos Reis Estrela
L9"-a[:r--.*-r,.c<v

Assistente Social
(R$7.200,00/ano)

Prestadora de Servicos

Valter Eleno Marketing, promoções e

Eventos
(R$3.600,00/ano)

Prestador de Serviços

Lucas ou Camila Pedagogo (3.600"00/ano) Prestador de Serviços

Juliana \-ku{,â! -,: ô-.- Psicóloga (3.600,001ano) Prestadora de Servicos

João Carlos N4otorista ( 1.000,00/ano) Prestador de Serviços

12.3 - INST ES FÍSICAS

12.4 EQUTPAMENTOS

Av. Sylvio Menicucci, 1.575 - Bairro Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37200-000 - Lavras - MG
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o Sala ampla cedida pelo centro comunitário local (CADEC), com antbiente arejado. coberto, banheiro
e bebedouro. Nesta sala há cadeiras, mesas e espaço para ministrar as aulas confortaveir.nente.
o Arnbientes utilizados para arealizaçà,o dos recitais presenciais (a ser definido quando do recebimento
de convites para apresentações).

Instalações fisicas para a execução do projeto:

.05 Kits de Violino Eagle VE 441 114 (05 violinos,
para pafiituras).
.10 conjuntos de Encordoamento Mauro Calixto (4 cordas)
.20 cordas "Mi" extras Mauro Calixto
.10 afinadores cromáticos e metrônomo Fzone FMT-604
.01 Pendrive Ultra Dual Drive USB 3.0 64 GB

05 arcos. 0-s Breus, 05 espaleiras, 05 cases e 05 estantes

\N
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ls PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Período de
Aplicação

Valor TotalQuantidadeEspecificação da
Despesa

Item

12 meses R$390,00l0 cadernos
10 kits (lanis,

caneta, borracira.)

1 5 pastas

Material de
Escritório

,4ê- 
qr*4.^-r"J*.

12 meses R$140,00Material de

Limpeza

Alcool gel12

ç".*-
R$1.600,0010 12 mesesUniformes para os

alunos
06 eventos

*^t"f
tr*t**

12 meses R$3.600,00Contratação de

Serviços de

Publicidade e

Eventos
500 folders 12 meses RS600.00Serviços Gráficos

05 1l meses R$ 1.400,00I-ocação de Van
para Transpofie dos

alunos nos dias de

apresentaÇão

)

07 12 meses R$37.200,00Contratação de

Serviços de Pessoa

Física
R$300,00Manutenção nos

instruurentos
musicais

02 (cordas) 12 meses

12 rneses

Kits de
lnstrumentos

Musicais

05 violinos. 05

arcos. 0-< Brer"is. 10

espaleiras. 05 cases

e 10 estantes para
pafiituras

Material
permanente,

I 
^nuqk6ook

01 rnesa

0 I cacieira
01 impressora

0i quaciro branco
rlarcador

01 pincel marcador

3

4

12 meses

R$3.300,00

R$2.150,00

15.2 - TOTAL DA PARCERIA
n*t l$"'r.(

-\
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)

Av. Sylvio Menicucci, 1.575 - Bairro Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37200-000 - Lavras - MG
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12.5- MOBILIÁRIOS

Os alunos serão acompanhados pelo professor de violino e pela Secretária, que farão relatórios mensais sobre a
atuaçãc de cada aiuno. Os acompanhamentos psicológico e pedagógieo também serão realizados pelos
profi ssionai s, que i gr.raimente apresenrarão os relatórios bimestralmente.

O objetivo e clesenvolver as habilidades individualmente. em várias as áreas do desenvolvimento humano:
artistico. cognltivo. social, empreendedorismo e acadêmico.

Os alunos del'erào apresentar boas notas na Escola, parlicipar de todas as aulas de violino, comparecer às

apresentaçÕes em pírblico, gravar os videos e epresentar nas redes sociais, tudo de acordo com o cronograma
proposto.

No decorer dos três primeiros meses, os alunos deverão estar em condições de extrair notas musicais do
instrumento e tàzer a leitura básica da paftitura. No decorrer dos demais meses deverão os alunos estar em
condições de manejar o instrumento, realizando pelo menos 4 apresentações em público (praças, escolas públicas,
ierejas e demais iocais sugericlos).

As apresenÍações serão gravadas e disponibilizaCas enÊ nossas redes sociais. estando a cârgo da eqr"ripe de
Marketing a divulgação para ciêncra da cornunidacie a respeito cio desenvoivimento do aprendizado.

Uma mesn e cadeira para Secretaria, um quadro branco para as aulas de teoria.

13- MONTToRAMENTO E AVALIAÇÃO

14 INDICADORES DE RESULTADOS

Av. Sylvio Menicucci, 1.575 - Bairro Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37200-000 - Lavras - MG
juridicopml@lavras.rng.gov.br I www.lavras.mg. gov.br

PROCESSO ADMtN|STRAT|VO No 028/2021IMROSC

N
WN

t

Meta 1: Niinrstral aulas de violino para i0 adolescentes, com duração de 50 minutos" umâ vez por semana, com
acompanhamento cie aproveitamento e assidurdacie;

Meta 2: Disponibilizar um kit musical completo para estudo do violino de forma individualizada (cada aluno porlará
seu proprio instruinento e acessórios sendo responsávei pela guarda do mesmo durante todo o período do curso);

NÍeta 3: Aplicar avaiiaÇões individualizadas para a mensur:ação do aprendizado teórico e prático dos alunos do curso
a cada 2 meses;

\{eta .{: Realizar "recitais" (vinuais e/ou presenciais.i. a cada 3 meses, para apresentação do desenvolvimento e

progresso dos alunos no uso do violino;

Meta 5: Fazer o acompanhamento psicológrco'e pedagogrcc cios aiunos no decomer do curso e apresentar um relatóric
Ce desenvolvimento individr-ral a cada 6 meses.
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16 - ETArASIrARTICIrAÇÃo Dos pARTÍcrpBs

16.1 - Obrigações da OSC
l' Disponibilizar as instalações para visita agendada e não agendada, bem como disponibilizar no site da oscandamento dos trabalhos executados

Desenvolver'. em conJunto c9m o Município" o objeto da parceria conforme este plano de Trabalho;Prestar' sempre clue solicitadas, quaisquei ort.uu inrormaçoes sobre a execução financeira desta parceria.

17- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
17"tr- MunicÍpio (Repasse valor Mensal)

17.2 - OSC (Contrapartida - se hour.er)

18 - DECLAR{ÇÃO (Dirigente da OSC)

;

-''À
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16.2

) ...
- Obrigacões do Município

) analisar e apro\ ar o Plano de Trabalho:
divulgar as acÔe-'; integradas entre o \{-UNICÍPIO e a oSC arravés dos meios de comunicação existentes no

) coordenar. slrpervisionar e fiscalizar a execução cieste conr,,ênio.

1" mês 2o mês 3o mês 4o mês 5o mês 6o mês
RS 59..500.00 * *

àt {<

7o mês 8o mês 9" mês 10o mês 11" mês 12" mês* * *

1o mês 2o mês 3o mês 4'mês 5o mês 6o mês* * * * *

7o mês 8o mês 9o mês 10o mês 11'mês 12'mês* * * * rk

Rosai tna

de 2021

&,r.

conl0aro. daDecl i'epresentante fins doOSC" o eto dapara untobj Estadoao deParceria, J Minas eGeraisM cle OSunicípio Lavras, efeitos bSOpara da lnexlstepenas Lei. que débito morâemqual quer ou situação
(]com tes0uro estadual e mllnl confonnecipal, anexascerlidões anexar cerlidões( ).

doAME
Nascimento

de inadimplência

Lavras, 0l a"

\\ ' -\\'l\ io llenicucci. 1.575 - Bairro Kennectr - TEL" (3s) 369,1-.Í031 - cpp 37200-000 - Lâvras - trlG
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18 - DECLARAÇÃO (Administrador Público do Município de Lavras/NIG)

19 - PARECER TECNICO (Gestor de Parcerias do Lavras/MG)

20 - APROVAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

Lavras, b\ de \) de2A2l

Secretária ivfunici

Àr'. Sylvio Nlenicucci, 1.575 - Bairro Kennedy - TEL. (35) 369,1-4031 - CEp 37200-000 - Lavras - Nt(l
j uridicoprnl@lavras.llig.gov.br rvtvrv.lavras.rlg.gov.br
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de Desenvol

Deciaro. para fins junto ao Estado de Minas Gerais e Município de Lavras, para os efeitos e sob penas da
Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação cie inadimplência corn o tesouro estadual e municipal,
órgão da administração púrblica estadual e municipal. que impeça a aplicação de recursos financeiros.
oriundos das dotações consignadas nesta Parceria. na forma clesre Plano de Trabalho.

Social

Lavras, U- de \Ür

Secretária

de 2021

Considerando os doe umentos constantes no Processo n' 028,.202 1,\,iROSC, mediante analise apresentada,
conclui-se pela possibilidade de celebração da pareeria entre a OSC e o MunicÍpio de Lavras.

Luraur,$- d. \1, de 2A2l

ú,/Íku;,
Gestoraa.Pái"@ru'
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