
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 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE GUARUJÁ, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 68.011.253.0001-02. 

 

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

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

Objeto: 

Com a execução desse projeto, buscamos divulgar para o público-alvo, experiências exitosas 

em ATHIS em diversos contextos, mas, especialmente, àqueles relacionados à Baixada 

Santista. Além disso, busca-se orientar os agentes de órgãos e entidades públicas da região 

sobre a execução de ATHIS em seus municípios, com linguagem fácil e abordagem 

estimulante, considerando também a divulgação dos benefícios e históricos de ações já 

executadas com sucesso. Com isso, visamos uma aplicação mais efetiva da Lei de ATHIS, 

através da amplificação da importância e do alcance de materiais desenvolvidos em outro 

projeto ligado à temática de ATHIS.Para tanto, uma das estratégias pensadas é a de produção 

audiovisual, com o objetivo de apresentar as potencialidades e os desafios da Baixada 

Santista no campo da ATHIS. 

 
 
Projeto: Difusão e Sensibilização sobre ATHIS junto ao Poder Público e aos Profissionais da 

Região Metropolitana da Baixada Santista – Divulga 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
METAS 

 

1º  PAGAMENTO – 40% 
Mês de referência  Dez/2022, 

Jan./2023 e Fev./2023 

2º PAGAMENTO – 60% 
Mês de referência Mar./2023, 

Abr./2023, Mai./2023 e Jun./2023 

1 R$ 9.908,27 R$ 21.755,73 

2 R$ 5.332,80 - 

3 R$ 840,00 R$ 1.930,00 

4 R$ 3.250,00 R$ 4.500,00 

5 R$ 668,93 R$ 426,27 

6 - R$ 1.388,00 

Total de 

Desembolso 
R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 

Total Geral R$ 50.000,00 

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

Em caso positivo indique as funções que seus integrantes: 

- Responsável Técnico (arquiteto e urbanista): R$ 14.544,00 

- Apoio Técnico 1 (arquiteta e urbanista): R$ 8.726,40 

- Apoio Técnico 2 (arquiteta e urbanista): R$ 8.726,40 

- Produtor / Editor audiovisual: R$ 7.500,00 

- Operador audiovisual: R$ 2.520,00 

- Financeiro/administrativo: R$ 5.000,00 

- Cerimonialista: R$ 288,00 

Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: R$ 47.304,80 

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 

 

 


