
ANEXO I 

(Exigência do artigo 10 e 11 da Lei 13.019/2014) 

PARCERIA CELEBRADA - TERMO DE FOMENTO 

 
Termo de Fomento celebrado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo - 
CAU/SP, autarquia federal de fiscalização profissional, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.560/0001-52 e a 
Organização Social Civil Instituto Arte no Dique, inscrita no CNPJ sob o nº 07.269.609/0001-00. 

 

Chamamento Público nº: 005/2022 Termo de Fomento nº: 026/2022 Lote nº 04 

Data de Assinatura: 15/12/2022 Vigência: 19/12/2022 a 19/06/2023 
 

Objeto: 
 O projeto é exposto a partir do desejo comum de gerar moradia digna e direito à cidade, e 

consequentemente, deverá contribuir com o acesso das comunidades em palafitas à Arquitetura e 
Urbanismo, visando garantir-lhes os direitos de que trata a legislação de ATHIS. Os participantes 
terão a oportunidade de visitar o local em datas específicas, para realizar os estudos e levantamentos 
necessários para a elaboração do projeto a ser proposto por eles, ademais, também será ministrado 
encontros para se discutir assuntos teóricos a fim de fomentar e sustentar as propostas de diretrizes 
urbanísticas. Como a formação contará com a participação de moradores da comunidade, com 
diferentes níveis de afinidade com meios virtuais, o acesso a ferramentas de transmissão online e às 
reuniões virtuais será facilitado pela equipe organizadora deste projeto. Os ministrantes serão 
profissionais com ampla experiência e vivência em periferias e, ao final, os participantes deverão 
elaborar e apresentar propostas de intervenção ou ações passíveis de serem geridas pelo corpo 
técnico dos municípios junto à comunidade local, que também deverá participar da formação e das 
decisões de projeto. Desse modo, deverão ser desenvolvidos projetos de modelo coeso e de 
linguagem  inclusiva, que possam ser facilmente replicados na comunidade e em outros territórios. 

 

 
Projeto: Sobre a "maré" e sob o olhar do Poder Público - sensibilização e difusão em ATHIS 

Valor Total do Projeto: R$ 50.000,00 

 

Mês Data do Repasse Valor do 
Repasse 

DEZEMBRO/2022  R$20.000,00 

ABRIL/2023 
 R$30.000,00 

 

Cronograma de Desembolso: 

 



 

 

A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria?:( X ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo indique as funções que seus integrantes: 
- Coordenador do trabalho (arquiteta e urbanista): R$ 16.725,60 

- Apoio Técnico (arquiteta e urbanista): R$ 11.150,40 

- Comunicação: R$ 6.396,72 

- Financeiro/administrativo: R$ 5.000,00 

- Produtor audiovisual: R$ 1.470,00 
 

Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: R$ 40.742,72 

Data prevista para apresentação da prestação de contas final: Prazo de até 30 (trinta) 

dias, a contar do término da execução da parceria. 

Data da entrega da prestação de contas final: 

Prazo para a sua análise: O prazo para análise da prestação de contas final pelo CAU/SP 

é de 150 (cento cinquenta) dias após a entrega da prestação de contas final. 

Resultado Conclusivo: ( ) aprovação das contas (  ) aprovação das contas com 

ressalvas ( ) rejeição das contas 

Situação da Prestação de Contas: (  ) regular ( ) regular com ressalvas ( ) irregular 

 

 


