
      EM CENA ARTE E CIDADANIA            
 

 

 

Projeto: SuperAção 

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 009/2021 celebrado 
entre o FMCA/Recife, através do COMDICA, e a Em Cena Arte e Cidadania 

Data da assinatura: 27/08/2021 

Órgão da administração pública responsável: Conselho Municipal de 
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife -  
COMDICA 

Execução: Em Cena Arte e Cidadania – CNPJ: 02.978.621.0001-70 

Objeto da parceria: Fortalecimento da Política Municipal de 
Atendimento à Criança e Adolescente a partir do fomento de planos de 
ação de Organizações da Sociedade Civil registradas no COMDICA/Recife, 
em face da situação emergencial e dos impactos sociais gerados pela 
Covid-19; bem como execução das ações constantes da proposta 
SuperAção: distribuição de alimentos; distribuição de material de 
limpeza e kits de higiene infantil para crianças e seus familiares; 
realização de atividades pedagógicas alternativas para essas crianças; e 
campanhas locais de conscientização sobre a necessidade da vacina e de 
manter as medidas de atenção à saúde e de isolamento necessárias para 
conter a contaminação comunitária pelo novo Coronavírus. E, assim 
proteger 45 crianças em situação de vulnerabilidade social e suas 
famílias no Recife, prioritariamente da comunidade dos Coelhos, área 
central da cidade.   

Valor total da parceria e valores liberados: R$ 45.000,00 

Data da entrega da Prestação de Contas: 21/02/2022   

Missão: “Contribuir para a educação artística, cultural e cidadã de 
crianças e adolescentes através de atividades: educativas, lúdicas, 

criativas, e artísticas de dança, teatro e de música. 
 



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:  

Instrutora de Arte e Cultura: Remuneração mensal: R$ 1.500,00 – Valor 
total: R$7.500,00 – Função no projeto: Elaboração de conteúdos dos 
vídeos de mensagens sobre como proceder para melhor se prevenir da 
Covid 19;  de documentações necessárias para acessar auxílios 
emergenciais etc; e assessoria nas aulas e reuniões de famílias. 

Pedagogo: Remuneração mensal: R$ 2.063,88 – Valor total: R$10.318,00 - 
Função no projeto: Dar aulas de criatividades e  responsável pela 
elaboração dos vídeos com as contações de história. 

 

 

 


