“Crianças não dão trabalho ... dão frutos.
Jovens aprendem, jovens ensinam ...
Idosos na maioridade e plenitude de vida!

LEI 13.019 de 31 Julho 2014 – Artigo 11
Termo de Fomento - Cooperação SMASAC
Processo Administrativo: 01.012.604/21-41
Cooperante: Municipio de Belo Horizonte – CNPJ 18.715.383/0001-40
Cooperado: Projeto Bom na Vida Bom na Bola - CNPJ: 20.109.814/0001-76
Descrição do objeto: BORA PRATICAR ESPORTES: garantia da proteção e defesa dos direitos das
crianças e do adolescentes e suas famílias em face da situação de emergência em saúde e de
calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID-19.
Prazo de vigência:
Data da assinatura: 21 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022
Valor R$30.000,00 (trinta mil reais)
Situação da Prestação de Contas: 07-2021 Entregue, em análise
08-2021 Entregue, em análise
09-2021 Entregue, em análise
10-2021 Entregue, em análise

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
Processo Administrativo: 01.020.421.14.06 - 5º termo aditivo
Cooperante: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB)
Cooperado: Projeto Bom na Vida Bom na Bola - CNPJ: 20.109.814/0001-76
Descrição do objeto: realização de oficinas de futebol, lúdicas, recreativas, bem como a
conscientização e sensibilização por meio de ações educativas, ambientais, culturais que
promovam espírito de cidadania e solidariedade como forma de educação, lazer, saúde e
transformação humana.
Prazo de vigência: 27 de abril de 2021 a 26 de abril de 2022
Data da assinatura: 15 de março de 2021
Especificação do Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação por
12 (doze) meses. Justificativa do Aditivo: continuidade do termo de cooperação é importante tendo
em vista o grande ganho social para a região Oeste, principalmente para o Parque Aggeo Pio
Sobrinho – Bairro Buritis..
Exercício e mês da assinatura do instrumento: 2021/março
Vigência do aditivo: 2

Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
Processo Administrativo: 01.106.528.16.38 - 6º termo aditivo
Cooperante: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB)
Cooperado: Projeto Bom na Vida Bom na Bola - CNPJ: 20.109.814/0001-76
Descrição do objeto: realização de oficinas de futebol, lúdicas, recreativas, bem como a
conscientização e sensibilização por meio de ações educativas, ambientais, culturais que
promovam espírito de cidadania e solidariedade como forma de educação, lazer, saúde e
transformação humana.
Prazo de vigência: 05 de setembro de 2016 a 04 de setembro de 2022
Data da assinatura: 16 de agosto de 2021

Especificação do Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação por
12 (doze) meses. Justificativa do Aditivo: continuidade do termo de cooperação é importante tendo
em vista o grande ganho social para a região do Barreiro, principalmente para o Parque Roberto
Burle Marx, onde temos grandes problemas sociais, principalmente com crianças e adolescentes.
Exercício e mês da assinatura do instrumento: 2021/agosto
Vigência do aditivo: 05 de setembro de 2021 a 04 de setembro de 2022

Extrato do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação – Decreto Municipal 17.094
Processo Administrativo: 01.167.594.18.28 - 1º termo aditivo
Cooperante: Municipio de Belo Horizonte – CNPJ 18.715.383/0001-40
Cooperado: Projeto Bom na Vida Bom na Bola - CNPJ: 20.109.814/0001-76
Descrição do objeto: cessão de uso imóvel bem público – área de 4.100,00 m2 – lote 1 do
quarteirão 13 no Bairro Salgado Filho – Avenida Tereza Cristina, 4.409
Prazo de vigência: 27 de abril de 2019 a 27 de abril 2029
Data da assinatura: 27 de abril de 2019
Situação da Prestação de Contas: Dentro do prazo de entrega

Extrato do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
Processo Administrativo: 01.139.697.17.71 - 1º termo aditivo
Cooperante: Municipio de Belo Horizonte – CNPJ 18.715.383/0001-40
Cooperado: Projeto Bom na Vida Bom na Bola - CNPJ: 20.109.814/0001-76
Descrição do objeto: manutenção da Praça Oswaldo Zuccherate - imóvel bem público – Avenida
Tereza Cristina, 4.565 – 4.517 no Bairro Nova Suissa
Prazo de vigência: 05 de junho de 2018
Data da assinatura: 05 de junho de 2018
Situação da Prestação de Contas: Dentro do prazo de entrega.

Belo Horizonte, 12 de outubro de 2021.
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