
18/07/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 3919

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 477
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ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, VALOR E 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO N° 005 - 02/2021/FIA/CMDCA 

 
Alteração do Plano do Trabalho, Valor e 

Cronograma de Desembolsodo Termo de 

Colaboração de cooperação técnica e financeira 

celebrado entre o MUNICÍPIO DE BRUSQUE, 

POR INTERMÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE e a entidades OBSERVATÓRIO 
SOCIAL DE BRUSQUE. 

  

 O Termo de Colaboração N° 005 - 02/2021/FIA/CMDCA tem por objeto 

realizar o PROGRAMA ERA UMA VEZ, UMA SEMENTE DO BEM, através dos 

Recursos Financeiros do FIA – Fundo Municipal para Infância e Adolescente. 

 Dado o atraso na assinatura do Termo de Colaboração e no 

recebimento dos recursos, cuja primeira parcela foi repassada à ENTIDADE 

no dia 26 de maio de 2022, que causou atraso  no início da execução do 

programa, prevista para o início de abril de 2022, faz-se necessária a revisão 

e ajuste do cronograma e plano orçamentário de execução, bem como o 

cronograma de desembolso do valor a ser repassado ao Observatório Social 

de Brusque (OSB Brusque). 

 A execução do programa teve início em junho de 2022, sendo esta, 

então, a data inicial a ser considerada. O prazo final de execução permanece 

inalterado, sendo este outubro de 2022. Considerando a carga horária da 
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profissional reservada para a execução do programa e o cronograma escolar, 

não será possível atender como previsto no plano de trabalho, todas as turmas 

do 1º ao 3º ano do ensino fundamental de todas as 38 escolas das redes 

pública e privada do município de Brusque. 

 Conclui-se, então, que o número de escolas atendidas e o número de 

aplicações do programa será alterado em função do atraso do cronograma 

causado pelo atraso na assinatura do Termo de Colaboração e no recebimento 

dos recursos. Da mesma forma que haverá revisão e atualização das 

despesas e valor das demais parcelas a serem recebidas. 

 Como consta na prestação de contas, com o recebimento da primeira 

parcela no dia 26 de maio, foram realizadas, entre os dias 26 de maio de 2022 

e 5 de julho de 2022, 10 contações de histórias em 4 escolas do município de 

Brusque. 

 De 12 de julho de 2022 a 31 de outubro de 2022, a previsão é de que 

serão realizadas, no novo plano de trabalho, 30 contações de histórias em 15 

escolas. 

 Sendo assim, o novo Plano de Trabalho será executado como segue: 

Etapa 
Fase 

META ESPECIFICAÇÃ
O 

INDICADOR FÍSICO PRAZO 
Unidade Quantidade 

1 Executar o 
programa em 
nas escolas 
públicas e 
privadas  de 
Brusque. 

* Contato 
direto com os 
(as) diretores 
(as)das 
escolas para 
agendamento 
do programa. 

Número de 
agendamentos 

15 escolas De 
12 de 
julho 
de 

2022 
a 31 
de 

outub
ro de 
2022. 

2
° 

Beneficiar 
todos os 
alunos do 1º 
ao 3º ano das 
escolas onde 

* O programa 
deve beneficiar 
todas as 
crianças 
correspondent

Número de 
contação 

30 contações 
(projeção de 
2 contações 
por escola (1 
matutino e 1 

De 
12 de 
julho 
de 

2022 
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o programa 
será 
executado 

es ao público- 
alvo :crianças 
presentes na 
escola no dia 
da execução 
do programa. 

vespertino) a 31 
de 

outub
ro de 
2022. 

3
° 

Entregar 1 
muda de 
planta nativa 
para  as 
escolas 
participantes
. 

* Ato que 
simboliza que a 
semente do 
bem faz parte 
do dia a dia da 
comunidade 
escolar. A 
muda deverá 
ser plantada em 
momento e 
local oportuno 
por um(a) 
integrante do 
corpo escolar 
( sem a 
necessidad
e de 
presença do 
OSB 
Brusque. 

Número de 
escolas 

15 escolas De 
12 de 
julho 
de 

2022 
a 31 
de 

outub
ro de 
2022. 

4
° 

Realizar 
pesquisa  de 
satisfação 
com a escola 
após a 
execução
 
do programa 

* Etapa na qual 
a escola, por 
meio dos 
representantes 
do corpo 
escolar, 
preenche o 
formulário de 
pesquisa de no 
qual avalia o 
programa, 
sinaliza se é 
como o 
conteúdo 
contribuiu para 
a formação das 
crianças e da 
sugestão de 
melhorias. Esta 
etapa constitui 
atividade que 
trabalha 
indiretamente 
com o público-

Número de 
escolas 

15 escolas De 
12 de 
julho 
de 

2022 
a 31 
de 

outub
ro de 
2022. 
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alvo prioritário, 
más é de 
extrema 
relevância, uma 
vez que a 
escola tem 
possibilidade 
de apontar 
como o 
programa 
impactou e 
contribuiu com 
a formação das 
crianças. 

 

Descrição completa e atualizada das despesas conforme O PROGRAMA ERA 

UMA VEZ, UMA SEMENTE DO BEM da ENTIDADE será: 

Descrição das 
Despesas 

Recursos 
do 

Concedente 
/FIA (R$) 

Recursos 
do 
Convenente/ 
Entidade 
(R$) 

Detalhament
o das 
despesas 

(o que 
comprar) 

Explique a 
necessida

de 
(motivo) 

Gestão do programa R$ 800,00 0 Ajuda de custo 
para 
manutenção de 
recursos: 
impressões, 
material de 
escritório, 
energia. 

Valor referente 
aos custos de 
recursos materiais 
e tecnológicos do 
projeto da 
estrutura do OSB 
Brusque 
destinados ao 
programa. 

Kit pedagógico R$ 300,00 0 Compra de 
materiais 
destinados 
as 
contações 
de histórias. 

Compra de 
objetos de cena, 
papelaria, figurino 
e todo e qualquer 
material 
pedagógico para 
execução do 
programa. 

Alimentação R$ 525,00 0 Despesas 
com 
alimentação 
da contadora 
de histórias. 

Valor referente 
às despesas 
com alimentação 
no dia das 
contações de 
histórias. 
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Custo de 
deslocamento 

R$ 412,50 0 Despesas de 
deslocamento 
da contadora de 
histórias até as 
escolas. 

Valor referente 
ao custo de 
deslocamento 
da contadora de 
histórias para 
execução do 
programa das 
escolas. 

Mudas de plantas 
nativas 

R$ 75,00 0 Compra de 
muda de plantas 
nativas 

Valor destinado a 
compra de mudas 
de plantas nativas 
que serão doadas 
as 

TOTAL : R$ 2.112,50 

 

• Consultora Pedagógica em Educação Fiscal e Cidadania: a 

remuneração total para os 4 (quatro) meses de aplicação, do qual será 

custeado pelo FIA, o valor de R$ 3.707,88. 

• Contadora de histórias: a remuneração (total de R$ 2.485,34 se 

refere a 30 contações de histórias (R$ 2.359,50) nos 4  meses de 

execução do programa e a 4 horas de planejamento (1 hora de 

planejamento por mês, no valor total de R$ 125,84). 

• Total deste custeio com pessoal: R$ 6.193,22. 

Total Geral: R$ 8.305,72 (oito mil trezentos e cinco reais e setenta e dois 
centavos). 

 O novo cronograma de desembolso para o cumprimento do novo plano 

de trabalho é o que segue, com o repasse realizado em 3 parcelas: 

 
CONCEDENTE 

META JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL 
 
 

R$3.305,72 R$3.000,00 R$2.0000,00 R$8.305,72 
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PEDIDO DE DEFERIMENTO 
 

Na qualidade de representante legal do convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para 
fins de desenvolver o presente Plano de Trabalho, conforme as cláusulas que regerão o convênio. 

 
 LOCAL E DATA: 
 
Brusque, 07 de julho de 2022. 
 
 
 

CONVENENTE 
 

Claudemir Marcolla – Presidente 
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005-2021-FIA-CMDCA -ERRATA
Publicação Nº 4041676

 

 

 

ERRATA 
 
 No Termo de Colaboração nº 005 – 02/2021/FIA/CMDCA, da entidade 
Observatório Social de Brusque, publicados em 26 de abril de 2022, do Edital de 
Chamamento Público 002/2021 – FIA, publicado em de 17 de dezembro de 2021, 
no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, 
 
ONDE SE LÊ: 
 

➔➔ Parágrafo Primeiro: A ENTIDADE ofertará PROGRAMA ERA UMA VEZ, 

UMA SEMENTE DO BEM, que por objetivo fornece atender os 

adolescentes autistas, visando a melhoria de sua qualidade de vida, 

autoestima e inclusão social, de maneira significativa, obtendo como foco 

o seu bem-estar. 

 

LEIA-SE: 

  

➔➔ Parágrafo Primeiro: A ENTIDADE ofertará PROGRAMA ERA UMA VEZ, 

UMA SEMENTE DO BEM, tem como objetivo resgatar e/ou ensinar 

ensinamentos positivos, virtudes e/ou valores éticos e morais através do 

mundo encantado das histórias. Valores estes que integram os bons atos 

e que são aprendidos na infância e no decorrer da vida e que podem ser 

transmitidos e multiplicados na convivência diária com a família e 

comunidade onde se vive. 

 
 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 26 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE BRUSQUE 
GILMAR DOERNER 

 Prefeito de Brusque em exercício 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 

LEANDRO ORDÓNEZ HYARUP 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 

 
 
 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE BRUSQUE 
CLAUDEMIR MARCOLLA 

Presidente 


