
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: 005/2022 Termo de Fomento nº: 016/2022 Lote nº 01 

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

Objeto: 

 
Este projeto pretende realizar o curso de Extensão em Assessoria e Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social - EATHIS, voltado a capacitar arquitetos e urbanistas e profissionais 
das diferentes áreas que envolvem a moradia digna e o direito à cidade, representantes de 
movimentos sociais e gestores públicos que atuem em diferentes setores das políticas públicas, em 
especial nos âmbitos das políticas urbanas, habitacionais e ambientais. Com duração de 7 meses e 
parceria com a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, o curso está organizado em aulas no 
formato híbrido, havendo aulas virtuais e presenciais, além de atividades de pesquisa, levantamentos, 
diagnósticos, visitas guiadas e ações práticas. Os encontros terão duração de 8 horas (8h às 12h - 
14h às 18h), sendo previstas aulas teóricas no período matutino e ações práticas no período 
vespertino. Quando presenciais, deverão ocorrer aos sábados, entre os meses de fevereiro a agosto, 
no campus Baixada Santista da UNIFESP, localizado no município de Santos. Quando virtuais, as 
aulas deverão ocorrer às quintas-feiras, realizadas através de plataformas digitais específicas, entre 
os meses de abril a junho de 2023. Além dos encontros virtuais e presenciais, haverá visitas guiadas, 
com carga horária de 10 horas (8h às 18h) que estão programadas para acontecer em um domingo 
por mês, exceto no mês de maio que estão previstas duas visitas. 
 

 
Projeto: Extensão em Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social na Baixada 
Santista – EATHIS Baixada Santista 

Valor Total do Projeto: R$ 227.489,76 

 

Mês Data do Repasse Valor do 
Repasse 

DEZEMBRO/2022  
R$ 90.995,90 

MAIO/2023 
 R$ 136.493,86 

 

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$ 48.480,00 
- Apoio Técnico: R$ 19.392,00 
- Comunicador 1: R$ 19.384,00 
- Comunicador 2: R$ 4.846,00 
- Financeiro/administrativo: R$ 15.336,00 
- Administrador: R$ 5.112,00 
- Contabilidade: R$ 4.870,00 
- Assistente social: R$ 15.025,44 
- Estudantes e recém formados de Arquitetura e Urbanismo: R$ 12.000,00 
- Estudantes e recém formados de Serviço Social: R$ 12.000,00 
- Ministrantes Extensão Universitária: R$ 27.500,00 

 

Remuneração prevista para o respectivo Termo de Fomento: R$ 183.945,44 

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 

 

 


