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REGULAMENTO 
 
O Instituto Elo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação, com sede 
no município de Belo Horizonte - MG, na Avenida Augusto de Lima, nº 2094, Bairro Barro Preto, inscrito no CNPJ nº 
07.514.913/0001-75, qualificada como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - em níveis federal 
e estadual, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para apresentação de 
projeto de intercâmbio de oficina de grafite para jovens com idade entre 12 e 24 anos, em conformidade com as 
condições a seguir estabelecidas: 
 
CAPÍTULO 1 - DO OBJETO 
 
1.1. Com o objetivo de “reduzir a incidência de homicídios dolosos, mediante ações de prevenção e repressão, nas 

áreas de risco da Região Metropolitana de Belo Horizonte e em outros municípios do Estado cujos indicadores de 
criminalidade violenta o justifiquem, contando, para sua execução, com a ação integrada dos executivos federal, 
estadual e municipal, do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, bem como das organizações não 
governamentais de atendimento ou assistência social e da sociedade em geral”

1
, o governo do Estado de Minas 

Gerais executa o programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!. 
 
1.2. Por meio do Termo de Parceria 002/2005, celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas 

Gerais - SEDS/ MG, através da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade - CPEC, e o Instituto Elo, são 
desenvolvidas “ações relativas à prevenção social da criminalidade e da violência, com a implantação, 
desenvolvimento e consolidação de Centros de Prevenção à Criminalidade - CPCs que: a) - previnam o ingresso de 
jovens na criminalidade; b) - realizem o monitoramento de Penas e Medidas Alternativas; c) - promovam, por 
meio de atendimento psicossocial, a educação e capacitação profissional do Egresso do sistema Penitenciário, 
objetivando uma efetiva integração social; d) - estabeleçam ações de Mediação de Conflitos, promovendo 
atendimento jurídico e social”

2
. 

 
1.3. Posto isto, este EDITAL tem como objetivo selecionar PROJETO DE INTERCÂMBIO DE GRAFITE, doravante 

denominado PROJETO DE INTERCÂMBIO, junto a jovens com idade entre 12 e 24 anos. 
 
CAPÍTULO 2 - DO INTERCÂMBIO DE GRAFITE 
 
2.1. O PROJETO DE INTERCÂMBIO deverá contemplar dois dias de realização de atividades didáticas de grafitagem, das 

08h30minhs às 18h30minhs. 
 
2.2. O PROJETO DE INTERCÂMBIO deverá ser realizado em prédio localizado na Rua Alcides Calazans Lima, 93, Bairro 

Palmital, Santa Luzia/MG, local definido pela equipe técnica do programa lotada no CPC Santa Luzia - Palmital, e 
aprovado pela Diretoria do Programa Fica Vivo!. Este prédio foi escolhido por localizar-se em uma região de 
extrema vulnerabilidade social do bairro Palmital, palco de conflitos entre grupos rivais, sobretudo, de 
homicídios. Além deste fator, o prédio seria representativo da história deste território. Com a realização do 
PROJETO DE INTERCÂMBIIO neste local, especificamente, busca-se a ressignificação do mesmo, resgatando sua 
importância histórica e social para a comunidade. 

 
2.3. A parede a ser grafitada durante a realização do PROJETO DE INTERCÂMBIO possui 12 metros de altura. 

 
2.2. O público participante do PROJETO DE INTERCÂMBIO deverá ser de jovens com idade entre 12 e 24 anos, 

participantes das oficinas de grafite vinculadas ao programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!, em execução. 
 
2.3. As atividades do PROJETO DE INTERCÂMBIO terão os seguintes objetivos: Aproximar e reunir os jovens atendidos 

nas oficinas de grafite, ampliar as perspectivas dos mesmos quanto à circulação e acesso à cidade e produzir 
grafitagens. 

                                                           
1
 Decreto Estadual 43.334, de 2003, Art. 2°. 

2
 Termo de Parceria 002/ 2005, celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG, por meio da 

Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade - CPEC, e Instituto Elo. 
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2.4. A participação dos jovens no PROJETO DE INTERCÂMBIO deverá ser gratuita. 
 
2.5. O PROJETO DE INTERCÂMBIO deverá ter registro de presença dos participantes em formulário específico. 
 
CAPÍTULO 3 - DOS PROPONENTES 
 

3.1. Poderão apresentar propostas somente Micro Empreendedores Individuais (figura jurídica criada pela Lei 
Complementar nº 128, de 19/12/2008), diretamente responsáveis pela elaboração e execução dos 

PROJETOS. 
 
CAPÍTULO 4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Os PROJETOS DE INTERCÂMBIO deverão ser apresentados em formulário padrão específico: FORMULÁRIO 

PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESPECÍFICO DE INTECÂMBIO DE GRAFITE (anexo I) 
 
4.2. Os interessados devem entregar pessoalmente o PROJETO DE INTERCÂMBIO (anexo I) na sede administrativa do 

Instituto Elo, entre os dias 25/01/2016 e 02/02/2016, de 09h00min. as 17h30min.: Av. Augusto de Lima, Nº 2094, 
Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 
4.3. O ato de inscrição do PROJETO DE INTERCÂMBIO no processo de seleção regido por este EDITAL implica na 

aceitação de todas as condições estipuladas no mesmo. 
 
CAPÍTULO 5 - DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE INTERCÂMBIO 

 
5.1. Serão avaliados os seguintes elementos do PROJETO DE INTERCÂMBIO: 
 
- Alinhamento do PROJETO DE INTERCÂMBIO aos objetivos do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!. 
 
5.2. Não caberá recurso da seleção dos PROJETOS DE INTERCÂMBIO. 
 
5.3. A simples seleção do PROJETO não implica em qualquer vínculo entre o proponente e o Instituto Elo. 
 
CAPÍTULO 6 - DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERCÂMBIO 

 
6.1. Caso seja aprovado o PROJETO DE INTERCÂMBIO, o proponente deverá encaminhar ao Instituto Elo as cópias dos 

seguintes documentos: 
 
- Cópia de comprovante de registro como Micro empreendedor Individual; 
- Cópia de comprovante de endereço; 
- Cópia de carteira de identidade do responsável pelo PROJETO DE INTERCÂMBIO; 
 
6.2. Após a análise dos documentos o proponente assinará contrato com o Instituto Elo, denominado CONTRATO DE 

EXECUÇÃO DE PROJETO ESPECÍFICO DE INTERCÂMBIO DE GRAFITE. 
 
6.3. Este CONTRATO terá como objeto a execução do PROJETO DE INTERCÂMBIO aprovado. 
 

6.4. Pelo CONTRATO, o proponente executará o PROJETO DE INTERCÂMBIO aprovado, ficando caracterizado o vinculo 
contratual, não gerando direito algum a não ser o pactuado neste instrumento. 

  

6.5. O CONTRATO não estabelecerá qualquer vinculo empregatício entre o proponente e o Instituto Elo ou entre este 
e o empregado do CONTRATADO se houver. 
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6.6. Pela execução do PROJETO DE INTERCÂMBIO aprovado o Instituto Elo pagará ao proponente a importância de R$ 

300,00 (trezentos reais) pelos serviços a serem prestados. 
 
6.7. Os proponentes deverão apresentar no FORMULÁRIO PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESPECÍFICO DE 

INTECÂMBIO DE GRAFITE (anexo I) os custos com locação, montagem e desmontagem de andaimes, bem, como 
com equipamentos de segurança. 

 
6.7. O período de execução do PROJETO DE INTERCÂMBIO objeto deste CONTRATO está definido no calendário de 

visitas de intercâmbio (anexo II). 
 

6.8. A não execução integral ou parcial do PROJETO DE INTERCÂMBIO implicará no desconto proporcional da ação/ 
atividade prevista não realizada.  

 
 

CAPÍTULO 7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1. Os casos omissos, relativos ao presente EDITAL, serão decididos pelo Diretor-presidente do Instituto Elo. 
 

7.2. Toda e qualquer decisão das comissões são soberanas e definitivas, para as quais não cabem recursos. 
 

7.3. O presente EDITAL encontra-se disponível no site http://www.institutoelo.org.br e quaisquer esclarecimentos aos 
interessados poderão ser prestados pelo funcionário designado pelo Instituto Elo, em dias úteis, no horário das 9 
às 18 horas, pelo telefone (31) 3237-1000. 

 

7.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias 
oriundas desse EDITAL, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 
 
 
Belo Horizonte, 10 de janeiro 2016. 
 
 
___________________________ 
Gleiber Gomes de Oliveira 
Diretor-presidente do Instituto Elo 


