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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INTERESSADO: Associação da Casa dos Deﬁcientes de Ermelino Matarazzo (ACDEM)
ASSUNTO: Execução da 3ª etapa do projeto “INTEGRANDO MODOS DE VIDA E DE SER”
JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Cultura operacionalizará conveniamento com a Associação da Casa dos
Deficientes de Ermelino Matarazzo (ACDEM), inscrita no CNPJ sob o nº 61.058.475/0001-23, para
execução da 3ª etapa do projeto “INTEGRANDO MODOS DE VIDA E DE SER”, no período de
15/11/2018 a 31/01/2019, no Salão Comunitário São Francisco - Rua Figueira da Polinésia, 144 - Ermelino
Matarazzo, São Paulo
A ACDEM é uma instituição Beneficente sem fins lucrativos cujo compromisso é o desenvolvimento
de ações que propiciem Vida Digna aos Deficientes assistidos, assim como buscar melhor qualidade de vida
aos familiares, a fim de contribuir com a inclusão dessas pessoas no desenvolvimento social da região leste
de São Paulo. Nesse contexto e tendo como premissa o direito de todos ao acesso a bens artísticos e culturais
disponíveis na cidade, a ACDEM desenvolve o Projeto “Integrando Modos de Vida e de Ser”, que consiste
na formação artística e cultural de jovens e adultos com deficiência, através de oficinas de dança, cultura
popular, música, literatura, teatro e cinema, na região de Ermelino Matarazzo, considerada de altíssima
vulnerabilidade social.
Trata-se da 3ª etapa do projeto formalizado conforme Convênio nº SICONV 795181/2013 SEI 012285125, e
que terá o custo total previsto em R$ 75.609,00 (setenta e cinco mil seiscentos e nove reais), valor este
aportado pelo saldo remanescente das etapas anteriores e dos rendimentos das aplicações financeiras de
recurso federal, provenientes do referido Convênio.
O Plano de Trabalho proposto e aprovado pelo Administrador Publico responsável da pasta, conforme
descrito em Oficio nº 518/2018-SMC/SPAR/SICONV SEI 012287045, foi encaminhado para a Convenente,
responsável pelo repasse do recurso a ser empenhado para a ação. A proposta foi aceita pela responsável
Convenente, conforme informação SEI 012287364.
A proponente deverá realizar o projeto proposto, atentando para a inclusão das logomarcas oficiais da
Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Cultura, e também, do Ministério
da Cultura, e da convenente FUNARTE, tal como regem as premissas previstas em convênio federal,
baseadas na Portaria Interministerial 507/2011, em todo e qualquer material de divulgação.
Vale salientar que a 1ª etapa do projeto teve vigência de maio a dezembro de 2016, objeto do Processo nº
2015-0.228.516-5 (físico). A 2ª etapa, vigência de maio de 2017 a março de 2018, objeto do processo
SEI 6025.2017/0002575-1. Ambas as etapas foram realizadas a contento, com prestações de contas
aprovadas e metas cumpridas, conforme acordado em Termo de Colaboração (Parceria) correspondente.
Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 57.575/2016, fica designado como gestor deste convênio
o servidor Cícero Alves Cordeiro RF - 838.574.2 e, como suplente, a servidora Talita Rodrigues de Campos
RF - 838.599.8.
Diante do exposto, juntamos ao presente carta proposta, planilha de custo, plano de trabalho, cronograma de
desembolso e toda a documentação necessária.
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13525470&i…
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São Paulo, 09 de novembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Cícero Alves Cordeiro, Coordenador I, em 09/11/2018, às
16:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 012453507
e o código CRC 9FBA8DBA.

Referência: Processo nº 6025.2018/0016315-3
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