Projeto: Juntos Podemos Mais II
Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 024/2021 celebrado entre o
FMCA/Recife, através do COMDICA, e a MAIS - Consultoria Social
Data da assinatura: 31/08/2021
Órgão da administração pública responsável: Conselho Municipal de Defesa e
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA
Execução: Movimento de Assistência e Inclusão Social - Consultoria Social, CNPJ:
10.793.491/0001-29
Objeto da parceria: Mitigar os efeitos da pandemia (COVID-19) a 45 crianças e
adolescentes em extrema vulnerabilidade do território da Várzea – RPA 4 através das
seguintes etapas de execução: doação de cestas básicas; doação de itens de higiene
pessoal e limpeza da casa; divulgação de informativos virtuais sobre a contaminação e
formas de prevenção ao vírus; Combate a notícias falsas que circulam na comunidade e
orientações quanto á imunização.
Valor total da parceria e valores liberados: R$ 45.000,00
Data da entrega da Prestação de Contas: 21/02/2022
Missão Institucional: Contribuir para o desenvolvimento humano e sustentável de
pessoas em vulnerabilidade social, por meio de articulação, consultoria, assessoria e
execução de ações socioeducativas.
Prazo para análise da prestação de contas: Até 60 dias após a data de recebimento ou
de cumprimento de diligência se determinado pelo COMDICA, prorrogável
justificadamente por igual período.
Data para o resultado conclusivo: A depender do término da análise.
Valor total da remuneração da equipe de trabalho, vinculados à execução do objeto e
pagos com recursos da parceria, as funções que seus integrantes desempenham e a
remuneração prevista para o respectivo exercício:
Auxiliar Administrativo: Remuneração mensal: R$ 1.100,00 – Valor total: R$5.500,00 –
Função no projeto: suporte à Coordenação do Projeto; apoio logístico e operacional para
compra, montagem, organização e entrega das cestas básicas, kits de higiene e limpeza;
auxiliar as famílias sobre orientações e encaminhamentos do projeto.
Contadora: Remuneração em duas parcelas (uma no início e outra ao final da execução):
R$ 500,00 e R$ 600,00 – Valor total: R$ 1.100,00 – Função no projeto: Orientações
contábeis, acompanhamento, validação e prestação de contas financeira do projeto.

