
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 Procomum, inscrita no CNPJ sob o nº 26.075.636/0001-96. 
 

 

Chamamento Público nº: 006/2022 Termo de Fomento nº: 036/2022 Lote nº 04 

Data de Assinatura: 15/12/2022 Vigência: 15/12/2022 a 15/10/2023 
 

Objeto: 

A proposta apresentada no presente projeto consiste na elaboração coletiva de um inventário 

colaborativo para Assistência Técnica à Preservação do Patrimônio Cultural no conjunto do 

Mercado Municipal e da Bacia das Catraias de Santos. Este inventário deverá contar com a 

participação efetiva da população local, através de metodologias participativas de caráter 

inclusivo, amparada pela Assessoria Técnica. As ações propostas serão desenvolvidas com 

caráter prático-pedagógico e deverão fomentar o conhecimento sobre a importância do 

Patrimônio Cultural da área em questão, especialmente entre a população local. As conversas e 

ações deverão ser orientadas a partir da criação de um Grupo de Trabalho, sediado em uma 

instituição localizada no entorno da chamada Bacia do Mercado, e que deve promover 

discussões, embasar, difundir e divulgar as produções do grupo. As propostas serão 

coordenadas por um(a) profissional arquiteto(a) e urbanista, com experiência em preservação 

do patrimônio cultural, e deverão contribuir para a qualificação dos resultados na 

implementação das propostas do setor público para o local, promovendo a inclusão efetiva das 

populações locais nas discussões e nas proposições para a região em questão. Desta forma, 

serão levados em conta os programas e regramentos urbanísticos já propostos para o local, 

sobre os quais deverão ser promovidas conversas, conduzidas de modo a tornar a compreensão 

sobre o conteúdo acessível a todos os participantes, que poderão, a partir de então, elaborar 

criticamente suas proposições para melhorias na preservação, conservação e manutenção desse 

Patrimônio Cultural. 

 
 

Projeto: Assistência Técnica para Inventário Colaborativo do Patrimônio Cultural no conjunto 

do Mercado Municipal e da Bacia das Catraias de Santos - Nós da Catraia. 

 

Valor Total do Projeto: R$ 75.000,00 

 

Mês Data do Repasse Valor do 
Repasse 

DEZEMBRO/2022 
 R$ 30.000,00 

MAIO/2023 
 R$ 45.000,00 

 

Cronograma de Desembolso: 

 

 

 

 



 

 

METAS 
(inserir ou suprimir 

quantas linhas e colunas 

forem necessárias) 

 

 

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

Jan/2023, Fev/2023, Mar/2023 

e Abr/2023 

2º PAGAMENTO – 60% 
Meses de referência: Mai/2023, 

Jun/2023, Jul/2023, Ago/2023, 

Set/2023 e Out/2023 

1 R$ 28.545,60 R$ 40.636,80 

4 R$ 1.454,40 R$ 2.181,60 

5 - R$ 1.454,40 

6 - R$ 727,20 

Total de Desembolso R$ 30.000,00 R$ 45.000,00 

Total Geral R$ 75.000,00 

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$ 19.392,00 

- Coordenadora Especialista (arquiteta e urbanista): R$ 19.392,00 

- Apoio Técnico (arquiteta e urbanista):  R$ 4.848,00 

- Profissional de Articulação Comunitária: R$ 4.848,00 

- Comunicação: R$ 14.000,00 

- Financeiro/administrativo: R$ 9.749,60 

Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: R$ 72.229,60 

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 

 

 


