Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Limeira – CMDCA
TERMO DE FOMENTO Nº.

Nº05/2019

CONCEDENTE:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Limeira – CMDCA, através do Centro de Promoção Social
Municipal - CEPROSOM

BENEFICIÁRIO:

Associação Conviver – Centro de Transformação Social

CNPJ:

01.605.667/0001-80

PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.º

4968/2018

DATA DA ASSINATURA:

05/02/2019

OBJETO DA PARCERIA

Transferência de recursos financeiros para desenvolvimento do
Projeto “Unidos pelo Esporte: Instrumento de Integração e
Inclusão Social”

OBJETIVO DA PARCERIA:

VALOR:

“Contribuir no desenvolvimento intelectual e físico da criança e
do adolescente de Limeira em situação de risco social,
proporcionando através do ensino do Futsal condições para a
melhoria da qualidade de vida, estimulo ao convívio social e
coletivo, construindo cidadãos conscientes do seu papel na
sociedade, tendo conhecimento dos seus deveres e direitos. O
esporte é um instrumento eficaz para o desenvolvimento
humano, contribui para vários benefícios tanto individuais como
para o coletivo. É capaz de unir diferenças entre povos e
cooperar no processo de inclusão social. Através do esporte
tanto a criança quanto seus familiares e a comunidade se
fortalecem, gerando subsídios para que ela possa por si
mesma transformar sua realidade. Objetivamos por continuar
com este Projeto que já é desenvolvido pela Associação pelos
resultados obtidos positivamente dos atendidos, resultantes na
evolução deste projeto com acréscimo de novos desafios e
proposta para o mesmo, que é ser INSTRUMENTO de
transformação social).”
R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2019.

EQUIPE DE TRABALHO:

Valor Total Anual: R$ - 38.400,00
Composição:
 Educador Físico (01) (84h/mês – 7hs dias x 21h semana)
R$ 2.600,00/mês
 Psicóloga (01) 7h/mês R$ 600,00/mês

VALORES LIBERADOS:

10/02 – R$3.200,00– Subvenção municipal – 1ª parcela
10/02 – R$3.200,00– Subvenção municipal – 2ª parcela
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Limeira – CMDCA
TERMO DE FOMENTO Nº.

Nº05/2019

CONCEDENTE:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Limeira – CMDCA, através do Centro de Promoção Social
Municipal - CEPROSOM

BENEFICIÁRIO:

Associação Conviver – Centro de Transformação Social

CNPJ:

01.605.667/0001-80

PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.º

4968/2018

DATA DA ASSINATURA:

05/02/2019

OBJETO DA PARCERIA

Transferência de recursos financeiros para desenvolvimento do
Projeto “Unidos pelo Esporte: Instrumento de Integração e
Inclusão Social”

OBJETIVO DA PARCERIA:

VALOR:

“Contribuir no desenvolvimento intelectual e físico da criança e
do adolescente de Limeira em situação de risco social,
proporcionando através do ensino do Futsal condições para a
melhoria da qualidade de vida, estimulo ao convívio social e
coletivo, construindo cidadãos conscientes do seu papel na
sociedade, tendo conhecimento dos seus deveres e direitos. O
esporte é um instrumento eficaz para o desenvolvimento
humano, contribui para vários benefícios tanto individuais como
para o coletivo. É capaz de unir diferenças entre povos e
cooperar no processo de inclusão social. Através do esporte
tanto a criança quanto seus familiares e a comunidade se
fortalecem, gerando subsídios para que ela possa por si
mesma transformar sua realidade. Objetivamos por continuar
com este Projeto que já é desenvolvido pela Associação pelos
resultados obtidos positivamente dos atendidos, resultantes na
evolução deste projeto com acréscimo de novos desafios e
proposta para o mesmo, que é ser INSTRUMENTO de
transformação social).”
R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2019.

EQUIPE DE TRABALHO:

Valor Total Anual: R$ - 38.400,00
Composição:
 Educador Físico (01) (84h/mês – 7hs dias x 21h semana)
R$ 2.600,00/mês
 Psicóloga (01) 7h/mês R$ 600,00/mês

VALORES LIBERADOS:

20/03 – R$3.200,00– Subvenção municipal – 1ª parcela
20/03 – R$3.200,00– Subvenção municipal – 2ª parcela

Rua 13 de Maio nº 101 – Centro – CEP: 13.480-170 – Limeira/SP -Telefone: 3446-1780 / 3444-6186
e-mail: cmdca@ceprosom.sp.gov.br

