
PLANO DE TRABALHO

1 -I)ADOS CADASTRAIS

2 -DESCRICA0 D0 PROJETO/OBJETO

IDORI

periodo de Exei..apao

Inicio T6rrmo

Julho de 2022 Oufubro de 2o22

vo  a  aquisi9ao de uma   estante/armdrio para a exposi9ao.  ao priblico

o do Nticleo Educacional Municipal Ida Hilda Casella Vidori, al6m de

T[tulo do ProJcto

BIBLIOTECA ESCOLAR IDA V

Id en liflcacao do Objcto

0  presemc  projeto tom por objeti

escolar,  de parte do acervo literdri

uma pequena escada para facilitar o acesso aos livros aos esfudantes dos anos iniciais e pie-escola.

Ju §tiflcati`.a il8 Proposi¢ao

Os  professores  do  NEM Ida Hilda Casella Vidon tiuscam desenvolver,  de foma permanente, uma agao
pedag6gica participativa, que possibilite e valorize o dominio do saber, atraves da elaboracao e construcao
do  conliecimentci  de  forma s6lida,  organizada e  sistematizade com vistas  a formapao consciente e plena
para o exercicio da cidadania.
A  escola, para  atmgir asses resultados.  desenvolve  a  sua a95o pedag6gica com vistas a que o  aluno seja
capaz  de analisar a realidade que o rodeia, ten+,a acesso ds lilguagens e o conhecimento cientifico. 0 livro
e irma pe¢a imporlante neSsa agao.
L\TOs tiltimos  anos,  com a  aqujsicao  de  k
a¢ao pedag6gica  griipal"  e .je uma quan
PaLmitos.  o  espac`-.  i)aTa  expusic5o  dos
novas  estantes   e  uma  escada
associacao de pats  e professores APP-N
da realiza¢ao deste projeto.

its de obras literdrias que sao parte do projet    "Hibito leitor: rna
Lidade  impomlite dc obras  recebidas da Pr  feihun Munieipal  de
ivros ficou muito redi]zido,  fazcndo,se  ne    ss'alio a aquisic5o de
.   Como  a  escola  nao  possui  recursos       ra a   fiiiali{hade.   a
ilcleo  Ed`icaci'onaL Municipal  Ida Vidori p    te auxj I iar atraves
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3 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Equ Espccificacao [ndicador Flsico Durac3o

Face Unidade Quldade Inieio Tinino

01 01 Compra              de              uma Un. 01 Julho Outubro

estante/arrndrio  e  uma escadaparaabibliotecaescolar
2022 2022

4 -PLANO DE APLICACAO (R$1,00)

Natuezo do Degpesa TOTAL CONCEDENTE CONVENENTE

Cod,go Egpecificagiv

01   Estante/armino 3850,00 3850,00 0,00
01   Escada pequena 209,00 112,14 96,86

OBS: neste campo pode ser incluido os iteus sobre bens e serviqos e equipamentos

5 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Mere 10 Meg 20 MCs 30 Meg 4D Mss 50 Mss 60 M6s

01 3962.14

Mefa 70 Mes 80 M€s 90 Meg I Or Me8 1 1 a  Mss I 20 Mes

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

Mcta 10  Meg 20 Mes 30 Mes 40 Mss 50 M€s 60 Mss

96,86

A
/\

Meta 70 Mss 80 Mss 90 Mes I 00 Mes I 10 Meg I 2O Mss
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6 - PRESTACAO DE CONTAS

Presta¢ao de contas no prazo de ate 90 (noventa) dias, a partir do termino da vig6ncia da
arceria.

7 - DECLARACAO

Na  qualidade  de  representante  legal  da  CONVENENTE,  declaro,  para fins  de prova
junto  ao  Municipio  de Palmitos,  sob as penas  da  lei,  que  inexiste qualquer debito em
mora ou situap5o de inadimpl6ncia com o tesouro ou qualquer 6rgfro ou Organizacao da
Sociedade  Civil  da  Administrapfro  Pdblica,  que  impe9a  a  transferencia  de  recursos
oriundos de dotap5es consignadas mos orgamentos deste Poder, na forma deste plano de
trabalho.

Pede deferimento

Palmitos-SC, 25 de maio de 2022
Local e Data

APP-Ndele Educacional
I  80.635.782/I

unicipal Ida Vidori
001-74


