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prffitadorâ de assistência social, de âmbito nacional, mm Sede efsro na cidade do
Rio de Janeiro, fundada em 08/01/1958,

A proposta inicial consistia em apoiar lares que acolhessem entre seis e dez
criaRças" cun ate*ção individualizada, coillo se adqão fçme" Cda urn do gÍup
mntribuíria pat:r gue rda fultasse às crianças e a qüeíí* as aco*,esse.

Logo Ídentificou-sê quê as crianças kneficiadas ao retomarern às farnilias de
origsm visÍarn cüríftitês de tada ordem, especiaMe por n& exLq{ir aEnidade re
rrbntaçã* que recebiann. Â hmília funÉn prec*§alÍa de apo*r e pÊssou a ffir a
unidade de atendimento do Lar Fabiano de Crtsto- Em breve ternpo, o trabalho se
expandiu e fsmm surgind* novas unidades, intifuidas *€asã§' ffiÍno urn esp,ap
privi@iads de amlhinento.

No dia Q7ÍQ'tl1g78 foi inaugurada a Gasa Francisco Lamego ern Garnpm dns
Goytacazes - Unidade do l-ar Fabians de Êristo, qr*e há 44 anm atua rp tentterb
de Guarus rmüzardo l.sn f*balho rmiffi$ a* aterdk*entry d* knilias e kkss
inscritos, buscando imprirnir em suas açoffi o srmdelo de trabalho e o ronrprwrisso
social do Lar Fabiano de tristo com a Prote$o SÕsial e a Educação
Transform*ra.

0 nsne da Unida& é uma harnsrqenr à Furdação Frsrc*sco tãfteg$ rlre
estava encerrando suas aüvidades por inúmeras dificuldades de maúutenção da
Obra S*ial e pÍocuíou a direção do l-ar Fabiana de Gr*sto rew*eeenda o v*hr
do su trabaltm junto ãs comunkÍ#es carer$* e prryordo a entrqa da
propriedade ao Lar, que se encaÍTegaria de levar a tarefa adiante.

A Unilade realiza a$es voltd* à Prote$o Social &isi{E e §eru@ de
Convivência e Fortalecimento & Vínculos de acordo csrÍr a Tryifue Nacisral
dqs Serviços Socioassistenciais (Resolução no.109" 11 de Setembro de 2S09)
afaves das seguintes
- PúblicàAfua: FamÍlias e idosos em sihla$o de uulrerabi*idade e r*ffi sffi*â*.

- Capacidade Ate*dinento: 1O0 farnílias e 4& idreos"
- Perfil do Publàcc -*k*: usuárkrs da Pslít*a de Aselstência §edai êm süa ríBio{ia
beneÍiciários do antígo Bolsa Família, hoje AuxiÍio Brasil, ariundos do tenitório
gryráfico e culkrralryente conhec*Jo ffiÍrs Guarús {embora salbernre que *
nonenclatura rcfele- se a {.Im diffio do nrunicipb}, reei#r*ts rxrs kiryo§
periféricos ds município {Parque Mrente Gonçalves Dias, Prarerffi, São Jorge, Rio
Branffi, Preeidente Vargas, Usina São .loão, Calabanço efi& outrffi) atendfotm
pel;as ewl*s prlblicas nrunitcípais e mtadrrais e re.sidentes err* rÊHüs pp,rkres e
tamhém doãdas pslffi proi*tos hahitrcionais em y§êrcia.
- A fsrma de participação dos usuários ocüÍre pel* manÍfustação de interesse nas
açfres dese*veicÍas eíau ns aterrdinNenta de vulnerabilidade, pr aEnUa& ffin a
prcpoeta de a*endinento, krn wns eficaminhadss pebs Equiparftents da
Políüca de Assistênciá Social, sobretudo dos CRAS(s), o que serve de indicdore
Sarã a efab*raçãç dm Pila*m d* Tr*alho e aSes-

A Renda das Íamílias atendidas é de um (01) salário a um (1,5) salário e reio,
meree*ds dmtryse para a caracteriza$o do M de enpobrecinrenio dm
far*ílias denka do contexto de PardenÉa-

Na caraeteriz$o das a@s ofertdas destacamos as *çõe fusnrufuirís,
por meio dm eiclos de vida de acorfu com a modalidade de atendirrento do
Serviço de Convivência e Fortabcimento de Vínculos, atenderd* âs prenryatiuas
da TipifimS Nacional dm Servk;os Smioassistenciais.
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6. SíNTESE DA PROPOSTA

Projeto Sociat: üidadão... em Conshrção.

6.2. Descrição do obieto:

O Lar Fabiano de Cristo se propÕe a executar o Projeto: "Cidadâo...em
construção" - AçÕes pautadas em atividades lúdicas, culturais e/ou esportivas
para crianças Ê adolescentes, na faixa etária entre 07 (sete) e 15 (quinze) anos
incompletos, em situação de vulnerabitidade visando a prevenção de situações
de risco social.

6.3. Obietivo geral
Desenval'rer açÕes de Proteção So*ial e Educação TemfornHdor*

voltadas paía 6S (sessenta) crianças e adobscentes em situação de
vulnerabltríd*de visando a preven$o de situafom de rism, *sr meio de
atividades lúdibs, culturais e/ou esportivas auxiliando-as na ccmpreensão de

; si n*eçrnas, de sua furnília e das intera$ffi Gsr sdra mrxun*dad+ e tenitôrio. i

§.4. ObieÊiYe espcÍfi ce:

- Desenvolver a ampliação dos canais de comunicação, a percepção,
habilidades motoras, cênicas, auditivas e rítmicas, consciência cidadã,
consciência social, a autonomia e não violência.

- Fortalecer a integração dos participantes com as famílias e a comunidade
visando o desenvolvimento de nova sociabilidade, de uma consciência crÍtica
e transformadora das relações sociais, preparando-os para a vida adutta.

- lncentlvar a frequência escolar e trabalhar para a conscientização da
família sobre sua atuação junto à escola como ação indispensável à
permanência e combate à evasão escolar.

- Avaliar o trabalho realizado em todas as suas etapas, acompanhamento
dos indicadores do proieto e sua sustentabilidade visando a realização de
açÕes futuras.

6.5. Público beneficiário
60 criànças ã adóbscentes, nà taixa eláira de Ol a 15 ans de idade
incompletos errl situaçáo de vuÍnerabilidade social.

,3



6.6. Justifrcativa:

A instituição se propôe a atender em 2ü22 a §0 (sessenta) crianças e
adolescentes através de açÕes pautadas em atividades lúdicas, culturais elou
*upnrtivas para erianças e adclesceflte* na faixa etária entre S7 isete) e tS
(quinze) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade visando à prevenção
de situações de risco social", atravás da Prqieto:'Cidadão".. em Censtruçáo-'"

O exercício da cidadania é fruto das interaçÕes sociais, pretendemos
estimuláJos a pensar sua realidade a partir do proprio instrumenta garantidor que
râ a Eü4, a pensâr as çamintros da cidadania e as principais dlspoeitivcs v§entes
e os desafios sociais, políticos econômicos para a formação de uma sociedade
maislusta.

Optamos pelo modelo de oficinas como a metodologia mais eficaz para o
trabalho caracterizada pela construção coletiva de conhecimentos, de análi* da
realidade, intereámbio de experiências, em que o saber não se eonstitui apenas nü
resultado do processo de aprendizagem, mas também na produção de
conhecimento.,

A escolha pelo temário das oficinas é fruto dos processos avaliativos
realizados ao longo da realização de diversas açÕes, entre elas o praieto:
Construindo Saberes, Multiplicando Valores em suas diversas fase§, sobretudo a
última executada dentro da vivência da Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID - 19).

§erão ofertadas as Oficinas: Refletinda Cidadania, Tec*ologias da
lnfornaÇão e Comunicação el-lCs) e Cultura de Paz, Vivenciando os ODS(s) e
Construindo Sustentabilidade, Raíz Gapoeira e Ccrpo Em F,i*ovirnento que senão
realizadas na sede da instituição, mantendo a atenção aos espaços de parceria
institucionais que contribuirão para a sua execução (atividades extemas).

Nessa perspectiva e pelas leituras, atendimento e visitas realizadas, estamos
propondo a implantação "Espaço Reflexivo - Família." Oficina para Pais/
Responsávels que tratarão de ternas espcíficcs da vivência farniliar e socials
visando atender às demandas das crianças e adolescentes, dos pais
/responsáveis e do grupo charnado: família, neste sentido, cabendo ressaltar o
reconhecimento dos novos ananjos familiares.

Utilizaremos os indicadores fundamentais: assiduidade, comunicação,
partícipação, lntegração, auton*rnia, c*rno instruillentos avallatãuos das propmtas
a serem realizadas de forma a avaliar seus impactos sobre o público atendido.
- O proieto será executado no perÍodo de 11 meses.
- Serão oferecidos turnos de atendímento em horário de contra turno escolar,

inicialmente no formato híbrido e atendendo às prerogativas da Emergência de
Saúde Fúblíca -Pandennia de §AR$§cV-2 {COVID * 1g}, as fases do município
confonne as orientaçÕes da Vigilância Epidemiológica.
- O trabalho será inlciado por meio do Fçnnato Híbrido, com crianças e
adolescentes divididos em 04 grupos, sendo os grupos 1 e 2 para a faixa etária de
CI7 a 1 1 anos e os gfi'lpos 3 e 4 para a faixa etária de 12 a 15 anos, altemando
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i entre o modo presencial e online, utilizando a Multiplataforma
I

i WhaisÂpp Para aquelcs que es§aâ?: s#íy1 âres$& à plataf*rnr*
de Comunicação:
leen*lcçi*a, serêc

incluídas atividades impressas.
- N* M*d* PresençiaÍ haverá um limit* de parti*ipa*tes de 5 a S *rianças s*guind*
a protocolo de saúcie.
- As crianças e adolescentes terão o acompanhamento dos instrutores durante
t*ei* * peri*do en'! que estiver*ffi na ir':siiluição, lnciuincio a**ihida, alru*ç*, ianchs
e saída, de acordo com a escala e carga horária destinada à elaboração do
nlanejarnentc *e eada instrut*r.
- Cada instrutor terá 1Osy'o de sua respectiva carga horária semanal disponivei para
planejamento, reuniÕes, centros de estudo e aperfeiçoamento.
- ,4s oficinas serão desenvoividas por ri:eio de dinân':icas, ativiciades reflexivas,
práticas, teóricas, visitas técnicas, palestras.
- Serã* ofereçid*s desje.lun'r, alrnoçe e lanche aos pariicipant**, c*r* planejame*i*
de cardápio saudáveis e equilibrados elaborados pela nutricionista do Lar Fabiano
de Cristo/Sede, çonn bases e diretrizes da Folítica Nacianal de atendirnento social,
banheirss e área externa. Alímentação e Nutrição.
- Os espaços' utilizados para o desenvolvimento das açÕes serão" 5 salas
*sp**ificas pêrã cada oficina, alám das saias d* vrde*, ççetrrh*" ça{a
administrativa, refeitório, sala de leitura, sala de atendimento social, banheiro e
área externa.
- Farão parte dos recursos humanos: 5 instrutores de oficinas(convênio),
assistente social (contrapartida), psicóloga (contrapartida). orientadora tácnica
pedagcgi*a {pedagoEa, contrapartida} e sr:pervisara (c*ntrapariida},
- Durante a execução da proposta de trabalho está prevista a realizaçâo de
reuniÕes quirzenais cCIm as íarnílias, para os Pais e Responsáveis das crianças e
adolescentes inscritos.
* O acçrnpanhamento do desenvolvirnento das atividades juntc ao público-alvo
prevê a verlficaçãc da frequência e açÕes que verifÍquer"n rs rãr,lsas de faltas e
reintegrem os participantes às oficinas.
- *s parti*ipantes estarãc divididos em grupos de accrdo cürn o seu çicla de vida,
sendo - lhes oferecidas oficinas propostas pelo projeto.
- A Equipe Téçnica realizará o acompanhamentc das açÕes e manitoramentp de
projeto visando o cumprimento integral de seus objetivos e üficinas.

tnstrutores Carga Hsrária Diária
j

-*_ r -_, -_i
i §'feire I §'fe*ra Iiilit!---1"**-*-*"*-"--"**'i -" ----"-' -. - ''-i
| - 14ndrâtrâ i{tt| ' tu4anhá.2hd

4 h diária
! ê,-*ilÂ, ôL^
l{JlcJI il lrJ- / { (5

Tarde:2hs

Tarde: 2hs
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Obs: a carga horária será dividida entres os tumos manhã e tarde pelas faixas
de 07 a 12 anos e 12 a 15 anos. Cada instrutor terá 10o/o de sua carga horária
dedicadas ao planejamento, reuniões, centro de estudos e aperfeiçoamento
Será realizada capacitação ao longo da Execução do Projeto com os Seguintes
temas: ECA; Molência Sexual, MIROSC, Proteção Social, Trabalho lnfantil,
Trabalho em Equipe, Uso Seguro das Tecnologias,
- As avalia@s serão realizadas atendendo ao planejamento de cada ofrcina
proposta.

Avaliação de Resultados:
- Serão rea!2adas avaliações trimestrais das ações propostas mediante a
utilização dos instrumentais presentes na estrutura do Projeto tais corno: reglstros
de atendimento, relatórios de avaliação realizados pela equipe, entrevistas,
depoimentos, registros fotográficos, entre outros, além de buscar dados
secundários disponíveis e confiáveis.
- A Equipe Técnica realizará o acompanhamento das ações e monitoramento do
projeto visando o cumprimento integral de seus obletivos. Para monitoramento
serão utilizados os seguintes indicadores Qualitativos:
- Assiduidade: Referente à frequência, pontualidade e continuidade dos inscritos
nas atividades propostas.
- Comunicação: O intercâmbio dialógico entre os integrantes da Oficina na partilha
de conhecimentos e saberes.
- Participação: O compartilhamento e envolvimento entre seus membros e
proposição de açÕes.

- lntegração: Desenvolvimento do sentimento de pertencimento, com a percepção
da capacidade de agir de forma grupal.
- Autonomia: Manifestar as suas próprias opiniÕes e desenvolver o autocuidado.
- Como lndicadores Quantitativos teremos como referência a adesão Máxima de
1AA% (cem por cento) dos participantes às vagas e o aproveitamento mínimo de
75% (setenta e cinco por cento) dos inscritos.
- A verificação será feita por meio das reuniões realizadas com os inscritos para
avaliar os impactos das ações na sua realidade, na sua família e na comunidade.

lnstrutor -
Refletindo
Cidadania

I h diária
Manhã:4hs
Tarde:4hs

6 h diária
Manhã.3hs
Tarde:3hs

I h diária
Manhã:4hs
Tarde:4hs

lnstrutor -
Vivenciando
os ODS e
Const.
Sustentabili
dade

6 h diária
Manhã:3hs
Tarde:3hs

I h diária
Manhã:4hs
Tarde:4hs

B h diária

Manhã:4

lnstrutor -
Corpo Em
Movimento

I h diária
Manhã:4hs
Tarde:4hs

I h diária
Manhã:4hs
Tarde:4hs
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- Serão observadas as orientações do Processo OAS / Sede do Lar Fabiano de
Cristo, quanto à execução do serviço socioassistencial,
- Serão realizadas interlocuçÕes entre a Equipe Técnica e a Comissão de
Avaliação e Monitoramento do CMPDCA.
-Será realizada uma avaliação global ao término do proieto, visando definir
propostas de conti n uidade e sustentabilid ade.

6.7. Equipe de profissionais que atuarão na êxecução da proposta:

+

Nome Formação Função
Carga
horária

sennanal

Celso da Conceição Lírio Superior Raiz Capoeira 20 hs

Jociania Tomaz do
Nascimento Oliveira

Ensino Médio
Refletindo Cidadania

30 hs

Giselle Ribeiro Cunha Ensino Superior TlCs e Cultura de Paz 20 hs

Rodrigo de Abreu Mlela Ensino Médio Corpo Em Movimento 30 hs

Rafaella Rodrigues Lourenço Ensino Médio
Mvenciando os ODS e
Construindo
Sustentabilidade

30 hs

Neiva Cremonezi de Miranda Pedagoga Supervisora 40 hs

Joilma Ângelo Machado Pedagoga
Orientadora Técnica
Pedagogica

40 hs

Luciana Custódio Soares Assistente Social Assistente Social 20 hs
Maria Femanda C.
Figueiredo

Psicóloga Psicologa 20 hs

Júnia Fernandes Pereira Cozinheira Cozinheira 40hs

Edna Moraes Lima Aux. Serviços
Gerais

Aux. Serviços Gerais 40hs

Ary Célio Tavares de
Azevedo

Motorista Motorista 40hs

Jairo Mota Guimarães
Cardoso Vigia Mgia 40hs

Renato Waldhelm Zelador Zelador 40hs

6.8. Sustentabilidade da proposta
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6"9. PerÍodo de

Térmiac: Dser:rbr*Í22
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7. PLAHO DE APLTCAÇÃO

TODIGÜ ESPECIFfGACÂO COHCEBEHTE

3"3.5ü_43

Materialde Consurno 11$"176.3CI

§envicss de Terceiros - Pessaa Física
Servicos de Terreiros * Pessoa Juridlca êã ârê Â^

Zrf -UíIU,UU

Custos I ndiretoslEou ipe Encaneoada pela execucão 113.455.10
4"4.S0.42 Eçuiparnentss e illlateriais Permanentes
TOTAL 2S§,S7Í.40

7"{ Detalhamento das
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l.
II

fãrintra de mandi-sca

Farinha de rosca
arinha

inlra de

, _ffi



92 Vagem 20 kg 5,9) 118,00
g3 Mnagre 2ü und 4,2ü U4,(XJ

§4
saEnal ce Hrgrene, Empêza
e pessoal

9.920,04

95 Detergente eJ24 und 'Z{} cx 59,ro 1-1l#*,UU
gfi Aqua sanitária cJt2 41, rx [1,fx, t ti4{r,{N}
97 Hirc#o de s#b 5lt ,l2 urd 24"$fl zEE,{X}
98 Alffil em oel S lt Í$ urd tlti,INi Hi$,$U
§ Àlcd líquto o 7tr Z0 urd g,ü0 tffi,o$
100 Sabtu em bana c/ 5 und 3O und 9"5$ 295,00
?81 Sabonete !2ü ursrl 2.ffi 348,m
102 Grsne deírtal 18O üíd 3,40 6't2,00
103 Escova dental 12O und 1,tfi,, 588,S0
104 funaf,iante de rouga 2lt {E üÍgd §r,gI ã9,4ü
105 kteroente em so 12 und r0"{x} '120,00
1m tBinfetante Slt OA u&d z§,m z{}8,uu
1D7 Mutffia 1g uíÉ 72rffi t28,OO
108 Copo descartável zcx 9ü,tÀJ Igti,UU
1$9 Guardanaoo de oarel Zd 130,m m0,00
110 Tmlha de paoel interfc*has 30 pct 1D,29 3ü8,00
111 Vassoura oiacava 1B uruC Tà,W 220,00
11? Rodo m urd r5,[Éi s.l,{,r{l
113 Saco de lixo í5x90 c/ 100 und oõ fd 3y,à{, zít,vt)
114 Paod Hlriàrico 16x4 33 Íd 3S,S' 1.316,70
1í5 Saborete líqukJo slt 1O und 29,(X) ZSU,UU
't 16 Pano de chão 4O und 5,{H} 2üü,t)§
tlÍ Toalel( oaÍx> mufritrso (E rob 12,,W {{,w
1í8 Cera lhulCa 750 ml 24 und í í,50 27ô,o[J
119 Lura Hex multiuso 24 und b.}{, Lrz,tHJ

HeHial Dirl- e Peegogkloe t.ízt,tg
1Zg Barbante fino 1O rolos 7,8$ /8,(Xi
721 Hklromr csnEcÍo mini -,U CX 17,5{tr 5Zb,(,{J
12?, FÍta adesiva 2O und 1,50 30,00
123 LapE Ge mr ti{, cx §,sl ['14,[xJ
124 Lápis Cl14 ozffi 73,fi§ !4{i,sg
125 Papel cartão c/ 5O 2 Fcf 23,ffi *ti,üu
12G Papa pardo 3$ ursd í"{}s 3ü,00
1?7 Papel crafr 3O und 1.{X} 30,oo
128 Papel cartaz cohr*do 3tI u*6 Í,gs b/,{NJ
129 Pffil snllit pd d lffi Íolhas 30 pd s"5{I 't95,ffi
í3ü Hapel Ganson 1O bloco '14"ffI t4g,oü
I31 Pffil pfiotopaper simif*r 10 p€ú 35,ffi 350,09
132 Papel A4 30 pct z5,tx,, §90.oo
133 Erruelope.AA 7$ü und (},5{., 350,0G
1# CaÍtolÍrffi mhíidas 5B und I,í.§J 5ü,{XJ
135 {-;ola Gascorez 10 kg 33,9) 339,00
13S Pist* 02 und 21,INj 43,8S
137 Silicone 2OO urul l,lru 200,00
138 t.v.A 3O urd 1,5{J 45,m
13§ TI{T zum .I,4U zü,[Ã,
149 I esouÍas escolares 60 und 5,50 330,00
141 Pape{ cetufare 3O urd 1,$à b§,3{.,
14? Paret camurça 30 urxd í,55 46,50

t ,rq



459,00

Ümm!-rÍ=- - --.l]-- a
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195 Chita 3Om 11,50 345,tJU
19õ Helarauinha 1Okq 45,S8 453,üü
197 Prylire Xadrez '!8n! 39,1rü 5Sü.U{J
198 Prqadeira n"O3 a2 50"40 I00,ü0
1Sg Juta de fio Dourdo 15rn l§"t§.tr 2/tj,gíJ
200 Juta de fp cornum 28m '14,0$ z8o,o0
za1 Fita de cetim n"1 5 Rolos Iti,5{J 82,50
?frZ Fih de etftn ncS 5 Rohs 2G,m '13ü,ü0

zo3 Frta de cetim n"9 5 Rolos 12"ü§ 210,00
2M Sisal 10ks 24,tK., d41.},$u
205 Mera caka balbt conversivel 3{}urld 13,*à 1"317,00
206 Meia calça ballet comum Züund Z3,UiJ 478,80
7*7 Sapaülha de ponta O2und 18S,S# 378,00
208 Sapatilha de meia ponta lona 40und [.J,SU 1.75S,00
2üg Sapatilha meia ponta Courino 40und 32,W í.316,§ü
718 Bota delazz 2$und I í1,!§.I 3,43S,9$
211 Ponteira de Silicone 02und ti4,tffJ '129,8ü
212 uarrucno HH - 09 urd sg,{.Ki ES'!,üil
213 Cartucho HP -colorido O9 uncl /b,L{.1 s/b,[ru
214 lJaleta de so{nbl?r Lu§ãnffi $2 srlh- 58,9* l'17,80
215 l-âprs para olhm Vuft 1ü ul* I í,9{J I19,Ut,
216 Batom Vult 20 und 16,90 338,0ü
217 Batom líquido mate Vult trS und 23,S 239,00
218 Base Liquida mate Vult 04 und 34,9{J I39,OU
219 Prir*er HdVult &* und 31,8O 126,4ü
22* Blush Conpacto Vult Ê8 urd ?2,W 183,20
221 lluminador Stick Vult O5 und 32,9S 164,5ü
222 Correüvo Vult 'tr8 *rÉ t7,m I /g,u{.}
?23 Detinedor Canela Vuft 15 und 8_go I33,5C
724 Delineador líquido Vutt '15 und 29,3ü t4ü,5U
725 Po Cornpacto Vutt '!$ ursd zs,ffiJ ZUg,UU
228 Demaquilante 180 ml Vult 05 und 27"W 139,50
ru7 Flxdar de *#aquiagem $3 ur# 24,gü í4,{U
V?E Lona crua 13 rn 2'!,9* 328,50
229 Piso vinicuto plastificado 6m 34,lffi] 2ü9,4ü
z3ü PIasüffi r!ryon i]5 r§ t3,w t 15,0ü
231 latame l0crn - peças 1O und 26"üO ztiu,uu
WZ Flástico grosso para mesas Í5 nr 24,S# 373,50

TOTAL tt3.t7$,3$

7.í.2 Serviços de terceiros - pessoa física (3.3.50.431

Item EspecÍticação Unid. Cltde Valor Unit. Valor Total
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Suhtotal

7.í.3 Esuine encarrecada nela execucão {3.3.50.43 ÍArt. 46. Inciso l))

Itern Especãfrcaçê* Carg+ Qtd* §*lário +
en§ÊfiI$s Va§er Tota§

1 Oficina Raiz Caooeira. lnst. caooeira 01 1,V63.72 Í9.400.92
2 Gficina TICg e Cultura da Paz lnst, Multin'rídia rl.{ 1 -?Êa'?,

19_400.92

? Oficina Reffetindo Cidadania lnst. Cidadania e1 2.262,22 24"8*4,42

Oft*ina Viv*ncianda ss OD§ e Csnstruinds
Sustentabilidade

lnst. Me*o
Ambiente

11.íUI 2.ãS2,ât 24.884,42

5 Oficina Corpo em Movimento lnst, Dança 01 2.262,22 24.88É',42
§ubtatal {Í3,455.10

CIk.: A data base do sindicata dos ernpregados em in*tituiçÕes be*efeentes, religÍmas, filanfúpicas e *rganÍza@s
ttâ* gi*vernam*rÉais & s#dt: d* ffi*s de .§ar***q* É tê de isrmir*, rr*# â *rryffih f*ca e*,rs as#i§* ry @sk ds si.{ffiicâ&
patronal" ApÕs esta e&a$ eoncluída e o tennc honrc@ado pelo M.T-E" o reajus* e realiaado de ac*rds §*il? ês ualom
e p*rim**lSesert*s rmfusrxwatt*" Âs d§fe*srem s*lasãã*ê r&m*iwm, sd*§'va*ffi r{ffi§#ia*ein*" fwwef,r* e Í}r*r@
geralrne*te sâo pagas il$ pagêÍnento d* rsês de julhc. Ahril, rnais e iu*ho sã* gg*s n$ Fesillefitn dô mês &
seterg*brc-

Considerando no que se refere à remuneração dos profissionais com recurso do FMIA, ao piso estadual
estebelecido para a categoria, respeitando ern todc o €so a Prevldânçia dCI Acordo Col*tivo do Trabalho,
valor iníorrnado no saláric brutc conesponde â uma projeçãÕ de §% de aurr:ento p*ra 2S22, pois tem*s que
cumprir o que será dado pelo sindicato, A não utilização da integridade do recurso ern recursos humanos,o
saldo será devolvido à conta do FMIA ao término do projeto,

ÊETJLLSI**E*IT0 I!§S CII§TO§ C§*t RE§UR§*§ HUHÂH0§ {tÍ rnses}

Funç*c FCIrmaçã<r Sarya ftorária*emar*I ftesr$rxer&§*ô 1f&rã'S§I

lnstrutar - Raiz tapoeira" §uperior 2üh f "469,77 t§.ts7,47

lnstrut*r - TlCs * Cult. Faz- JUrc'IUI lL, n f .4ss,77 16-XS7,47

lnstrutor - Refietindo Cidadania Médio 3üh 1.8ê5,18 2ü,73ô,§8

lnstrutor - Vivençiando os OD§ e
Construindo §ustentabilidade.

Médi* 3*h 4 (}§r 4{l
r .(I$!rr I {-t 2CI.73ê,98

lnstrutor* Corpo em Mov. Médio 30h Í.885,í8 20,736,98

§#srs?Hr *4-§4§,§E

T*T#-e*-iR*ffi íi4 ,É-"Ê§ a{}W-qroiUS

/]



16*â fGm *§eãvêt&* ffi Í §& ltsa*
FeÉirtu

sairsçt%t
EElEffiÊõ &@ iw &B*dr

trrl*, @CIrjra. 1r7,* '!3.Ê& .!?e{* êê,83 ãg&,ffi 3-23*.dS

ír#Àâ#irvráÉh *tr-§s ts.ffi |fi.& $I.§l ffi,ffi 3.*ffi,45

ln$- Mania {5§S,, "!6& 1 7"1S 52'37 §rí.s4 4-{47.44

insq §#-

âI3ffi *5ô.S1 §47§ 157.tO 5e37 §:-r,e{ &-*47,&

lnsl hrç §§&,& f6,7S t57,is 52,§r §?-í.s4 {-147,44

M&e Er*a*gw *e-gffiêg

xt3!tã*-ffiL#"áffi +aiffi6t@À§ ***&ffi

7.í.4 Serviços de terceirss - pessoâ iurídica {3.3,50.43
tÉeÍrt §speeifie*ção Unid. ffide V*lor Uniâ. tíalerTof,áí

Assist tec cornput e oeriféricos 10 35ü,fr& 3.§Sú"ü0

Gonfecção figurinos diversos 6.200,00 6.200,00

Locaçãs de transporte §.GSfi,SS 9.000,00

Reparo e manutencão veiculo o1 2.000,00 2.000,00

Reoaro instrumentos canoeira 02 800,00 LS00,00
§enriços qrâfrcs§ ffi sü,*$ 54S,$S

§uhtotalt§ 23-040.00

7.í.5 Equipamentos e materiais permanentes f4.4.50,42)
Item Espeeificaçãs Un*d. Stde Valor Línit- ValorTotai

§ubtotatr

, /8



Tabela 8. CRO]'.IOGRAIilAS IIE DE§EilIBOL§O:

Recxiles
Humanos
Encalgos
§ociâis
Material de
Ccírsilrnô
CIubm

DA DA SOCIEDADE CIVIL

í0. APROV ilUttllGlPAL

APROVADO.
Campos dos Goytacaes (RJ}" Em de jeZA?á.

Assinatura do Reprcsentarúe LegeUCarimbo

Ão

Na qualidade de represenhnte legal da Organização da Sociedade Givil - lar Fabiano üe Crtst«í-

Casa Françbco Lamego , dedaro para fins de prova junto ao Conselho Municipal de Proteçâo da

CrÍança e do Adolesoente, pam os efeitos e sob as pênas da Lei, gue ircxiste qualguer débÍto em

mora ou sifuação de inadimplência mm o Tesouro Nacional ou qualquer ólgão ou entidade da

Àdminis$ação Púbtica Municipal, que impep a realizaçâo deste {ermo au qualquer lns{rumentô

legal com o MUNICíPIo DE CAMPOS DoS GOYTAGMES, Estado do Rio de Janeiro, na fonna

destie plano de fabalho,

Pede e espra deferimento.
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