
























































































De: Giovana Hagge Biglia <giovana.biglia@campinas.sp.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 21 de maio de 2020 11:29 
Para: Edmar Rodella <edmar.rodella@aldeiasinfantis.org.br> 
Cc: Adriana Delgado Canneva <adriana.souza@campinas.sp.gov.br>; Ivanir Aparecida Simionato 
<ivanir.simionato@campinas.sp.gov.br>; Michelle Isaura Ramos dos Santos 
<michelle.ramos@campinas.sp.gov.br> 
Assunto: Adequação do Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso 

  

Prezados (as), 
 
Considerando o tempo decorrido entre a publicação do despacho autorizativo e da 
tramitação do processo administrativo, o que impossibilitou a formalização do termo de 
colaboração no período primeiramente proposto e, 
 
Considerando previsão no Edital 09/2019, artigo 68, § 1º, onde a vigência e repasses 
deverão ser diminuídos proporcionalmente (pro rata die), mantendo-se, todavia, 
obrigatoriamente, o prazo de término, 
 
A OSC teve o valor da primeira parcela (maio 2020) reduzido de 
R$ 61.068,60 (sessenta e um mil, sessenta e oito reais e sessenta centavos) para 
R$ 24.427,44 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro 
centavos). 
 
Devido a esse fato, solicitamos a adequação dos valores dos itens de despesa do 
Plano de Aplicação e do Cronograma de Desembolso, via Sistema PDC, conforme 
segue abaixo: 
 
ALDEIAS INFANTIS - SOS BRASIL 
 
 
Serviço Especializado de Proteção a Família (SESF) 
Valor do Termo de Colaboração R$ R$ 635.113,44 
Plano de Aplicação por fonte de recurso:  R$  635.113,44 (Fonte: MUNICIPAL) 
 
Vigência: 20/05/2020 a 31/03/2021 
  
Valor das parcelas do Cronograma de Desembolso: 
  
Parcela 1 (maio 20) - R$  24.427,44 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 2 (junho 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 3 (julho 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 4 (agosto 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 



Parcela 5 (setembro 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 6 (outubro 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 7 (novembro 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Parcela 8 (dezembro 20) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
Parcela 9 (janeiro 21) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
Parcela 10 (fevereiro 21) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
Parcela 11 (março 21) - R$ 61.068,60 (MUNICIPAL) 
 
Ressaltamos que os itens de despesa não devem ser alterados, mas apenas os 
valores dos mesmos. 
 
Após as adequações, o plano de aplicação deverá ser FINALIZADO e peticionado via 
SEI, até o dia 29/05/2020,  para que os processos nos Sistema PDC sejam concluídos, 
de forma a possibilitar que a organização efetue a prestação de contas nos prazos 
previstos. 
 
  
Atenciosamente. 
 

 

  

 


