
TERMO DE ADESÃO

TERMO  DE  ADESÃO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
__________________,  E  O  GOVERNO  DO
ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA
ADECE,  OBJETIVANDO  A
IMPLEMENTAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE
MICROCRÉDITO  PRODUTIVO  NO
MUNICÍPIO.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE __________________, CNPJ nº: ____________
doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Prefeito(a)  Municipal,  _____________________________,  CPF/MF  nº  _____________  e  o
GOVERNO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  por  intermédio  da  AGÊNCIA  DE
DESENVOLVIMENTO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  S.A.,  CNPJ  nº  09.100.913/0001-54,
doravante  designada  ADECE,  neste  ato  representado  pelo  seu  Diretor-Presidente,  o  Senhor
Francisco  José  Rabelo  do  Amaral,  CPF/MF no 072.941.743-34 e  sua  Diretora  de  Economia
Popular e Solidária, a Sra. Silvana Maria Parente Neiva Santos, CPF nº: 112.676.823-53 celebram
o presente TERMO DE ADESÃO mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Os  partícipes  do  presente  Termo  de  Adesão  manifestam  suas  intenções  de  implementar  e
promover o Programa de Microcrédito Produtivo do Ceará instituído pela Lei Complementar nº
230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS COMPROMISSOS

Compromissos do MUNICÍPIO:

I - Disponibilização de espaço físico – sala com mobiliário, desktop, impressora, telefonia móvel
e conexão de internet para a implantação de posto do Ceará Credi no Município. Caso já tenha
posto instalado no Município seria a disponibilização apenas de desktop, impressora e telefonia
móvel;

II - Contratação de  ____  assistente(s) administrativo (s) com perfil e remuneração compatível
para atuar no Programa Ceará Credi, conforme Anexo II do edital de chamamento público, sendo
responsável  também  pelas  despesas  relativas  a  encargos  trabalhistas,  seguro  de  acidentes,
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impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes aos
serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com a
ADECE.

III - Indicar representante técnico responsável pela interlocução entre a Prefeitura e a ADECE.

IV - Comprovar junto à ADECE a execução das alíneas ï””e ïi” acima, mediante comunicação
específica.

Compromissos da ADECE:

I  - A  operacionalização  e  gestão  do  Programa  Ceará  Credi  no  município,  com  toda  a  sua
estruturação técnica  e metodológica;

II - Apoio técnico na seleção e capacitação dos assistentes administrativos;

III - A disponibilização de recursos para atender as demandas de microcrédito no Municípios,
obedecidas as normas operacionais vigentes do Programa Ceará Credi;

IV - A disponibilização de cursos virtuais de capacitação empreendedora e educação financeira;

V - Elaborar anualmente, após 30 dias do exercício fiscal, Relatório de Gestão sobre a atuação do
Programa  Ceará  Credi  no  Município,  contendo  o  resultado  das  operações  de  crédito,  as
dificuldades e as recomendações para solução conjunta entre os partícipes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS

O presente Termo de Adesão não envolve transferência de recursos entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

O presente Termo de Adesão entrará em vigor na data de publicação do resultado do edital de
Adesão no DOE e vigerá até 31 dez 2024, enquanto forem cumpridos os compromissos entres as
partes.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA

O presente Termo de Adesão poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes  que dele se
desinteressar, resguardada a responsabilidade das obrigações decorrentes do prazo em que esteve
em vigência, mediante comunicação escrita aos demais partícipes.

CLÁUSULA SEXTA : DA PUBLICAÇÃO

A ADECE providenciará a publicação do extrato com o resultado da adesão dos municípios no
Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA  SÉTIMA: DO FORO

Fica  eleito  o  Foro  de  Fortaleza/CE,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  solucionar  litígios
decorrentes da implementação do presente Termo de Adesão

E por estarem justos e acordados,  firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas a tudo presentes.
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Fortaleza/CE, _______ de ____________ de _____.

_________________________________ ______________________________

Diretor-Presidente da ADECE  Diretora de Economia Popular e Solidária
da ADECE

_____________________________________________

Prefeito(a) Municipal de _____________________

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME

CPF nº: CPF nº
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