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ANEXO-I
PLANO DE TRABALHO

(Artigo 22 da Lei n' 13.019/2014, alterada pela Lei n' 13.204/2015 e Art. 19 do Decreto Municipal N° 46412017)

1 - DADOS GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Nome: I CNPJ:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 15.183.63610001-93
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
RUA DA CONCEiÇÃO, N° 269.
B~irro: I Cidade: I CEP:
CENTRO UNHARES 29.900-320
E-mail da instituição: I ~_~~~ Page
Fmas.oarcerias®linhares.es.aov.br
Télefone 1 Telefone 2 Telefone 3

(27) 3371-4792 (27) 3372-2099 (27) 3372-2113
Nome do Responsável Cargo CPF

AMANTINO PEREIRA PAIVA Secretãrio 117.723.527-72
CIIOrgao Expedidor Função Matricula

Secretário
E-MAIL DDDrTelefone DDD!celular
amantino.paiva@iinhares.es·90v.br (27) 3372-1152 (27) 99900-5577

2 - DADOS GERAIS DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome: I CNPJ:
AFEMOL - ASSOCIACÃO FEMININA DO SINDIMOL 08.683.30310001-68
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
AVENIDA DOS MOVELEIROS, N° 50
Bairro: I Cidade: I CEPo
CANIVETE UNHARES- ES 29.909-120
E-mali da Instituição: I Home Page
afemol@hotmail.com httos://www.facebook. com!afemol!
Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

(27) 99823-8071 ( ) ()
Conta Corrente Banco Agência

72421-1 SICOOB 3007

3 -IDENTIFICAÇAO DO RESPONSAVEL LEGAL DA OSC
Nome: I CPF:
ESTEFANI LOPES MACHADO ANDRADE 024.592.377-23
N'RG I Org;;o Expedidor I Cargo:

I ~~~;~DENTE1.100.521 SPTC PRESIDENTE
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)

AVENIDA PREFEITO ANORIO MARREIROS, N°1. 071
Bairro: Cidade: CEPo
CONCEiÇÃO UNHARES - ES 29.900-505
Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

(27) 99984-9960 () ()

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS ~
Endereço: Rua da Conceiç~o, 269 - Centro -lInhares/ES.
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Á4 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONS VEL TECNICO PELO PROJETO
Nome:
JOSELAYNE DE SOUZA ALVES
Area de Formação: IN° do Registro nO Conselho Profissional
SERViÇO SOCIAL CRESS 3755 _170 Rellião
Bairro I Cidade I CEP
CENTRO UNHARES - ES 29.900-121
E-mai! do Técnico:
iosi.2009(Õ)hotmail.com
Telefone do Técnico: I Telefone do Técnico:

(27) 99900-1209 ()

5 - DESCRICAO DA REALIDADE

A Instituição Associação Feminina do Sindimol (Afemol) iniciou em abril de 2006 e se

constituiu em OS de novembro do mesmo ano com um grupo de 20 mulheres. O objetivo

deste grupo era discutir sobre o trabalho de responsabilidade social que o Sindimol deveria

realizar para participar ativamente no processo de desenvolvimento sustentável de

Unhares.

As ações iniciaram em 2007 com filhos de funcionários do polo moveleiro, com a faixa

etária entre 07 a 10 anos, moradores do bairro Canivete, com atividades de reforço escolar

e extracurricular na sede do Sindimol, intitulando as ações desenvolvidas como Projeto

Crescer.

Em 200S a AFEMOL foi declarada e reconhecida pela Prefeitura de Unhares como

Instituição de Utilidade Pública, também reconhecida anteriormente como entidade de

assistência social pelo Conselho Municipal de Assistência Social e membro do Conselho

Municipal da Criança e do Adolescente, contribuindo para o serviço de proteção social

básica. Em 2009 se amoidando os serviços de acordo com a Resolução N° 109 do

Conselho Nacional de Assistência Social, desenvolvendo através de ações protetivas o

protagonismo e autonomia da criança, também são realizados o acompanhamento familiar

com ações de orientação, encaminhamentos, na garantia dos direitos.

Sua missão é "promover a inclusão e a responsabilidade social por meio de ações

socioeducativas, criando condições favoráveis para que crianças se tornem agentes

participativos da sociedade".

Secretaria Municipal de Assistência Social· SEMAS ~
Endereço: Rua da Conceição. 269 . Centro - Linhares/E5.

CEP.: 29.900-320 - Tel.: (27)3371-4792 - E-mail: semas@liohares.es.goY.br .
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A AFEMOL por meio do Projeto Crescer atua com crianças entre 07 a 11 anos, moradores

do bairro Canivete, Santa Cruz, Vila Izabel e Vila Betânia, que vivem em situação de

vulnerabilidade social ou decorrentes de encaminhamentos do Conselho Tutela e Centro

de Referência de Assistência Social - CRAS visando gerar oportunidade de socialização e

novos aprendizados por meio de atividades socioeducativas.

As atividades são realizadas três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras) em

dois turnos: matutino e vespertino, no horário de 7h30m as 10h30m no periodo da manhã e

das 13h30m ás 16h30m no periodo da tarde, desenvolvendo a socialização através de

oficinas de informática, de musica (violão, flauta e coral), oficina de dança, artesanatos e

trabalhos de reciclagem, educação ambiental, culturai, grupo de vivencias, atendendo um

total de 90 crianças. Também são realizados "Encontros com as familias", palestras

educativas e orientação ao acesso ao direito, contribuindo assim para uma efetivação do

serviço.

As ações do Projeto Crescer são realizadas por um grupo de profissionais especializados,

como coordenadora pedagógica, educadores graduados (música, informática e dança),

assistente social e psicólogo, auxiliar de serviços gerais e dirigentes da Afemol,

responsáveis pela eficácia do projeto. Para a reaiização das ações, a Afemol conta com

uma sede composta por duas salas de atendimento, salas de artesanato e atividades em

grupos, saia cultural, laboratório de informática, cozinha, dispensa, dois almoxarifados, dois

banheiros (feminino e masculino) e pátio, ocupando aproximadamente 400 metros

quadrados.

Além do Projeto Crescer a Afemol é parceira do SESI na execução do projeto "Atletas do

Futuro", com atividades esportivas como: natação, futebol e võlei, atendendo a 260

crianças e adolescentes de terças as sextas feiras, com idades de 06 a 14 anos,

moradores do bairro canivete e adjacências.

Nos dez anos da Afemol no Projeto Crescer já foram assistidas mais 2.000 crianças, e

investido mais de R$450 mil no objetivo de minimizar riscos para as crianças atendidas,

visando trabalhar ações que interferem diretamente no processo de internalização de

valores e principios importantes para a formação de cidadãos responsáveis.

Secretaria Municipal de Assistência Social· SEMAS
Endereço: Rua da Concelçêo, 269 - Centro - Llnhares/ES.

CEP.: 29.900-320 - Tel.: (27) 3371-4792 - E-maU: semas@lInhares.es.gov.br
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Para efetivação do serviço a Afemol é atuante nos conselhos da Assistência Social e dos

Direitos da Criança e Adoiescentes, realiza trabalhos em conjunto com o Conselho Tutelar,

Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS além de participar de campanhas

como: enfretamento contra o abuso e expioração sexual de crianças e adolescentes, de

conferências, de promoção à saúde, de igualdade racial, de inclusão do portador de

necessidades especais, além disso, são realizados ações em coletivos com os educandos

junto à equipe, direcionando os temas sugeridos pelas crianças.

Na garantia e efetivação que os serviços sejam ofertados com qualidade, a Afemol dispõe

de recursos oriundos de contribuições de empresas, realiza festas como: a tradicional

feijoada, bazar, realizou parcerias com a Associação Vidas, Leão Alimentos, Lojas Havan

para financiamentos de ações e projeto com tempo determinados, além da parceria com

SESI na oferta cursos de artesanato, culinária e informática para a comunidade. Em 2016

executou o projeto de dança e musica com recurso originário do Fundo da Infância e

Adolescência (FIA), ainda no mesmo ano participou do troco solidário na Loja Havan de

Unhares. Os recursos obtidos são destinados às oficinas, manutenção da instituiçâo e

pagamento de funcionários.

6 -'5iNTESE DA PROPOSTA

6.1 - Tftulo da Proposta:

"PROJETO CRESCER EM ACÃO"

6.2 - Identificação do Objeto

O "projeto crescer em ação" é uma iniciativa coletiva que visa melhorar a qualidade de vida

de crianças de 7 a 11 anos, bem como fazer o acompanhamento de suas famílias que se

encontram em situação de vulnerabilidades social. Pretende através desta proposta apoio

técnico e financeiro para despesas de custeio, no desenvolvimento das atividades e ações

preventivas no atendimento as crianças e seus familiares assistidos pelo projeto

Crescer/AFEMOL.

Socretarla Municipal de Assistência Social· SEMAS
Endereço: Rua da Conc8Iç~o, 269 - Centro - Llnhares/ES.

CEP : 29.900-320 - Te!.: (27) 3371-4792 - E-mail: semas@llnhares.es.gov br

4



FL GlJARICA
SEMAS

6.3 - Objetivo Geral da Proposta

Fortalecer por meio de oficinas culturais a função protetiva das crianças que vivem em

situação de risco e em vulnerabilidade social, a fim de prevenir a ruptura dos seus vinculos

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

6.4 - Objetivos Específicos da Proposta
» Promover por meio das oficinas um espaço de informação, criação e aquisição da

autonomia e participação social individual e coletiva;

» Desenvolver através das oficinas ações de caráter preventivo;

~ Promover a inclusão social de crianças e suas respectivas famílias à rede

socioassistêncial;

~ Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;

~ Oferecer orientação sobre aspectos diversificados que contribua para reflexão sobre o

papel das famflias na proteção das crianças;

» Orientar sobre acessos a beneficios e serviços socioassistenciais fortalecendo a rede de

proteção de assistência social no território.

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS
End@reço~ Rua da ConceIção. 269 • Centro - Linhares/ES.

CEP.: 29.900-320 - Tal.: (27) 3371-4792 - E-mail: semas@linhares.es.gov.br
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6.5 - Justificativa da Proposta

Rodrigues (2009) em sua pesquisa de pós-graduação ratifica o processo histórico da

criança e adolescente em diferentes perlodos históricos, também evidencia informações

que comprovam as atividades culturais em seu processo de formação do individuo.

"Se entendermos que a infância é um perfodo em que o ser

humano estâ ser constituindo culturalmente, a brincadeira

assume importância fundamental como forma de participação

social e como atividade que possibilita a apropriação, a

ressignificação e a reeiaboração da cultura peias crianças·.

Borba (2007, p.12)

É nesta fase que se inicia a construção do individuo e suas relações sociais com outros

sujeitos, além disso, é nesta etapa que a criança deve ser orientada, para não reproduzir o

que nela é produzida, pois se inicia sua construção de valores éticos e morais. Rodrigues

(2009) ainda afirma que é nessa fase que são instigados a idealizar sonhos, pois através

do lúdico estimula a imaginação, a fantasia e sua experiência cultural.

Através das oficinas de informática, os atendidos terão acesso a informações que

possibilitam a criação e aquisição da autonomia e participação social individual e coletiva;

Nas oficinas de musica desenvolverão a interação social e a diversidade cultural, através

das diversas modalidades musicais. Bem como através do espaço socioeducativo as

crianças terão a oportunidade de aprender através de roda de conversa, leituras e jogos

educativos e brincadeiras que exploram diversos temas como, a construção da identidade,

direitos, deveres e participação cidadã, de modo que estimule o desenvolvimento do

protagonismo dos usuários; as famílias serão acompanhadas pela equipe técnica, onde

receberão orientação sobre aspectos diversificados que contribua para reflexão sobre o

papel das famílias na proteção das crianças; bem como do acesso a benefícios e serviços

socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção de assistência social no território.

Dessa forma, sabendo da importância de realizar as atividades propostas, e entendendo

que nesta atual situação politica e financeira do pais, embora a organização desenvolva

ações particulares na obtenção de recursos já citados anteriormente, ainda assim

necessitamos e contamos com parceria para custeio e manutenção dos gastos necessários

na execução das ações propostas para a realização do "crescer em ação".
Secretana Municipal de Ass,stêne,a Seelal ·SEMAS

Endereço: Rua da Conceiçêo, 269 - Centro - Llnheres/ES.
CEP.: 29.900-320 - Tol.: (27) 3371-4792 - E-mali: semas@i1nhares.es.goy br
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6.6 - Abrangência da Proposta:

As ações desenvolvidas pela Afemol por meio do Projeto Crescer contemplam quatro bairros do
município, a saber: Canivete, Santa Cruz (Jocafé I e Ih. Vila Isabel, e Vila Betânia.
6.7 - Público Beneficiário

Criancas assistidas Dela Projeto Crescer e suas famílias e indiretamente a comunidade.
6.7.1 Perfil do Público Beneficiário Direto

~ Crianças de 07 a 11 anos;

> Famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiarias de programa de transferência de

renda;

~ Famílias moradoras dos bairros Canivete, Vila Isabel, Vila Betânia, Santa Cruz (Jocafé I

e 11);

~ Crianças encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do

Santa Cruz;

~ Crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar;

> Crianças devidamente matriculadas e frequentando a escola;

> Familias em situações de vulnerabilidades nâo provenientes de renda.

6.8 - Meta de Atendimento:

100 crianças.
6.9 - Período Referência para Execução do Objeto:

Início: 01/04/2018 I Término: 30109/2018

Secretaria Municipal do Assistência Social - SEMAS
Endereço: Rua da Conceição, 269 - Centro - L1nhares/ES.

CEP.: 29.900-320 - Tel.: (27) 3371~792 - E-mail: somas@ilnhares.es.goy.br
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6.10 - Metodologia e Abordagem da Proposta

a projeto apresentado terá duração de seis meses (06), neste periodo para execução das

ações serão realizados planejamentos mensais das atividades e encontros com as famílias.

As segundas feiras os educandos serão divididos em três oficinas, de música (violão) iniciante

e avançados, dança e oficina de jogos e leitura, Vale ressaltar que na oficina de música as

crianças optam em participar da oficina de violão ou flauta, Nas quartas feiras a divisão ocorre

também em três oficinas, música (flauta) iniciantes e avançados, dança e artesanato, já na

sextas feiras os educandos serão divididos em dois grupos, oficina de informática e grupos

operativos com a psicóloga,

A equipe técnica reaiizará o acompanhamento das famllias, no acolhimento de demandas para

orientação e encaminhamentos.

Serão realizados três encontros com as famílias dos assistidos para exploração dos temas

referentes ao papel da familia e função protetiva no desenvolvimento e autonomia dos

educandos,

7 - CAPACIDADE INSTALADA
7. 1 Equipe de Profissionais Permanente da asc

Função na
Carga Horária

Nome Formajião Entidade
Se,manal de

Trabalho

Eleida Ferreira Nunes
Graduada em Pedagogia Educador de música 12 horase música

Joselayne de Souza Alves Graduada em Serviço Assistente social 20 horasSocial

Graduada em Pedagogia Coordenadora 20 horasMaura Maria Bruneli Supelete Pedagógica

MOnica Carvalho Ensino Médio Completo Auxilíara de serviços
40 horasgerais

Regiane Cristina Alves da Silva Graduada em Psicologia Psicóloga 14 horas
Schaffel

Roberto Rangel Graduado em Sistema de Educador de 08 horasInformacão Informática

Secretaria Municipal de Assistência Social· SEMAS
Endereço: Rua da Conceição. 269 • Centro - LinhareslES.

CEP,: 29,900-320 - Tel.: (27) 3371-4792· E·mell: semas@llnhares,es'90v,br
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Ronaldo Vieira Lima dos SantosTEnsino Médio Completo
I

Educador de
I 12 horasDanca (hio hoo).

7.2 Estruture. Física:

( ) Própria (X) Cedida ( ) Alugada ( ) Outra

7.3 Instalacoes Físicas
Cômodo Quantidade TiDo de atividades 'desiiivolvidas no espaço

Sala Cultural 01 São desenvolvidas atividades de música (coral,
flauta e violão) de danca e áudio visual.
São realizadas oficina de artesanatos, grupos de

Sala de artesanato 01 vivencia com a psicóloga, atividades com jogos
e brinauedoteca.

Sala de informática 01 Atividades de inclusão diaital.

Sala multidisciplinar 01 De atendimento socioassistêncial e
coordenacão oedaaóaica.

Sala de psicologia 01
Acolhimento de demandas, orientação e
encaminhamentos.
01 - Destinado para armazenamento de

Almoxarifado 02
materiais da Afemol.
02 - Destinado para o CRAS para guardar
materiais utilizados no SCFV ao idoso.

Pátio 01
O espaço é utilizado como refeitório e para
atividades de recreação.

Cozinha 01 Preoaracão de lanches.

Dispensa 01
Local de armazenamento de materiais
alimentício, higiene e limoeza.

Banheiros 02 01 banheiro feminino.
01 banheiro masculino.

7.4 Equipa:'Tlentos Disponíveis

Tipo de Equipamento Quantidade

Aparelho de som 01 unidade

Aparelho dvo 01 unidade

Ar condicionado 04 unidades

Armários 04 unidades

Banco de Ill<;deira 18 unidades

Bebedouro 01 unidade

Cadeiras 24 unidades

Cadeiras de escritório 04 unidades

Caixa de som 01 unidade

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Endereço: Rua da Conceição. 269· Centro - Linhares/ES.

CEP.; 29.900-320 - Tel.; (27) 3371-4792· E-mal!; semas@linhares.es,90y.br
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Celular 01 unidade

Computador 16 unidades

Escaleta 01 unidade

Flauta 35 unidades

Fogão industrial 02 unidades

Freezer 01 unidade

Geladeir<: 01 unidade

Impressora 01 unidade

Instrumentos de precursao diversos
(chocalhos, tambor, pandeiro, triangulo, reco 30 unidades
reco)

Maquina fotográfica 01 unidade

Mesa com 05 cadeiras 02 unidades

Mesa de scritório 06 unidades

Mesa para refeitório 09 unidades

Notebook 01 unidade

Prateleir2 3 madeira 02 unidades

Pufes 26 unidades

Quadro b';::n::o 02 unidades

Rack 01 unidade

Teclado 01 unidade
-

Televisã 02 unidade

Ventilado, ::~ 02 unidades

Violão 16 unidades

Secretaria Municipal de Assistência Social· SEMAS
Endereço: Rua da Conceição, 269· Centro - Linhares/ES.

CEP.: 29.900-320 - Te!.: (27) 3371-4792· E·mail: semas@ljohares.es.goybr
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8 - MON-";)RAMENTO, AVALlAÇAO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA
8.1 Quais: ócnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do
objeto

:"J:J:CADORES MONITORAMENTO AVALIAÇAO

Baixa evasão de crianças Assiduidade nas oficinas; Lista de frequência e

participando do "Projeto Crescer Relatório do educador; percentual de participação nas

em Ação"; Aplicação de lista de frequência. oficinas.

Planejamcn:" de atividades. Cronograma de atividades a Relatórios das atividades

Serem desenvolvidas nas desenvolvidas e resultados

oficinas. alcançados pelas ações

desenvoivldas.

Numero de familias atendidas Atendimento e acompanhamento Lista de presenças e fotos;

em situaçâo de domiciliar e encontros coletivos Relatórios de avaliação dos

vulnerabilidades. com as famllias no Projeto. encontros.

Identifica~âo de Reuniões com os pais dos Avaliação em equipe ou

comporta ,'é,ltos sociais educandos para esclarecimento Individual com o responsável

desajustados ou outros. desses aspectos identificados, pela oficina, sobre a

orientação sobre os fatores que prevalência ou não do

podem estar ocasionando a comportamento desajustado,

mudança de comportamento. Quando há prevalência,

Direcionamento do educando nas novamente a famllia e

oficinas, esclarecimento aos convocada e outras

mesmos do trabalho nas oficinas estratégias são traçadas a fim

privilegiando o interesse do de buscar a resolução da

educando. situação,

Trabalho de grupo com

abordagem focada na melhoria

dos comportamentos

identificados.

Secretaria Municipal de Assistência Social ~ SEMAS
Endereço: Rua da Conceiçêo, 269 - Centro - LlnhareslES.

CEP.: 29.900~320 - Te!.: (27) 3371-4792 - E-mail: semas@linhares.es.goy.br
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A instituição tem ciência da importância e necessidade das ações darem sequência após o

término d:;, vigência deste recurso. Para isso, a Afemol busca e viabiliza outras formas de

captação (8 recursos, tais como: bazar, festa, selo da instituição, associando a novos

parceiros, para que não haja interrupção das atividades desenvolvidas.

Secretaria Municipal do Assistência Social - SEMAS
Endereço: Rua da Conceição, 269 • Centro - Unhares/ES.

CEF'.: 29,900-320 - Tel.: (27) 3371-4792 - E-mail: semas@linhares.es.gov.br
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Término:

301091201 B

Duração

Inicio I Término

Inicio:

0110412018

QU.<1nL

100 crianças
atendidas e
sua.s fam ílias.

5 oficinas serão
ofertadas nos 3
dias da semana
e disbibuídas
por turmas, de
acordo com o
item 6.10 da
pag.08.

Espera se
visitar e/ou
acompanhar
todas as
famllias
assistidas no
projeto.

03 encontros
com as familias

as I e as crianças.

visitas

lndi.cador

com

de

Uoid....d-e

Encontro

familias.

domiciliar realizadas.

Beneficiado: Crianças

do Projeto Crescer e

suas famílias.

A1endimento das

familias encaminhadas

pelos órgãos como:

eRAS, Conselho tutelar

e escolas.

no

Iniôante e 02

abordando lemas. Numero

Espccificaçâo

Infonnática;

Grupos operativos oom a psicóloga.

dois meses serão realizados 01

O papel dos pais

desenvolvimento dos filhos;

A função protetiva e oulros.

Dan-ça;

Música (flauta): 01

avançado;

Oficina de leitura.

~

~

~

~

~

~

~

Nas segundas feifas os educandos são

dividídos em lIês oficina 5:

}> Dança;

}> Música (""telão): 01 ~ Iníciante e 02

avançados;

;.. Oficina de jogos.

Quartas feiras:

encontro com as fammas,

diversos.

Sextas feiras:

ede frequências

Elilpa

Etapa 02:

Monitoramento

Encontros com as familias;

Acompanhamento as familias;

Meta 01
Etapa 01

Promover o acesso da comunidade a Distribuição dos educandos nas

informação e conhecimento da oferta de oficinas, levaooo em consideração o

vagas para o bairro canivete e interesse dos mesmos.

adjacências.

seus familiares.

Atender as crianças em situação de

vulnerabilkSade social e seus familiares

quanto aos direitos básicos

socioassis!.enciais e pa.rticipação das

ações culturais.

Atender as 100 crianças cadastradas e Ipartlcipação ativa dos educandos nas
. I A cada

ofiCinas.

I Mc~

~

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Endereço: Rua da Conceição, 269 - Centro - LinharesJES.

CEP.: 29.900-320 - Tet: (27)3371-4792 - E-mail: semas@linhares.es.Qov.br
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m ARI ..o,
MAS

~
3ECR.::TA IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: semas@linhares.es.gov.br

9 - DETI.
CODIGO
01
02 .:
03
04 :

'\

..,-

\/IEN I OS DA APLlCACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS
t:3PECIFICACAO FMAS TOTAL

ial de .::; Jnsumo 1.801.50
'os del'êrcelros - Pessoa Física O
;os de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.47650
'sos Hurnanos 28.122.00
,L 59.400,00

9.1 DETA'_
9.1.1 MA"
Item

01 GA.
02 LA
03 Urv'

, ,

ENTO DAS DESPESASrEsDecificaro Gasto com cada item de despesa)
_ DE CONSUMO
:spec'r~ação Unido Qtde Valor Valor

Unitário Total
03 03 meses 65,00 195,00

- 06 meses 193,00 1.15800
,\ 03 meses 149,50 448.50

SUBTOTAL 1.801,50

9.1.2 SE
Item E.

., DE '~ERCEIROS - PESSOA FISICA---
Qtde Valor Unit.-.-: -~ Unido Valor~'""';o.c.

Total

Subtotal O

9.1.:\ REC'
Item Er

01 M'"

02 RC

03 R""L.

se,
04 E"-

S HUMANOS
'as;ãe Camo Qtde Salário Valor Total
~ARVf\L10 Auxiliar De 06 962.99 5,777,94

Serviços meses
Gerais

) RANGEL Oficineiro 06 803,40 4,820,40
De meses

Informática
CRISTINA ALVES DA SILVA Psicóloga 06 1.195,91 7,175,46, meses

'S, D/'R"-PiS E FGTS 06 1.950,45 11.702,70
meses

SubtotaI 29.476,50
(*) Compre --:- n P/D',:/,-n de Memória de Cálculo demonstrando os salános nomlna,s com lodos os

JrevislJs no A,1. 46 Inciso I da Lei n° 13,01912014)
3 DE .':::RCEIROS - PESSOA JURIOICA
::;~§~ Unido Qtde Valor Valor

Unit. Total
iílNISTRAÇAo LTDA PRESTADOR 01 06 meses 1.800,00 10.800,00
CO Mal' -a Maria Bruneli SUDele
'OR DE SERVICOI oficina de danca 01 06 meses 1.20000 7.20000
0:< DE 3 ERvli"OI Dficina de música 01 06 meses 800,00 4.800,00
':iaS cr·NTABEIS 06 meses 387.00 2.32200
.M::N','C (Transporte/õnibus passeio 02 02 1,500.00 3.000,00
a mu:;:eu ferroviári~)-. unidades

Subtotal 28.122,00

: 1\ ,

,. ,

encarnos'
9.1.4 SE.
Item E~

01 VI'
DE,

02 PR<:
03 PR'"
04 HC
05 DE

Di,

._-
Sc:crotaria Municipal de Assistência Social ~ SEMAS

Endereça: Rua da Conceiç~o, 269 - Centro - LinharesfES.
C'::: '.900-320 - Te!.: (27) 3371-4792 - E-mail: semas@lInhares.esgoy br
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~ECR:::TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: semas@linhares.es.gov.br

q,~ -10
F RLJ J'

SE A'"

110 - cr, \( DE DESEMBOLSO (R$)

MES/AI" M~

Abrill2C

MI::SIAr . ----r;]É:

REPASSEIS) DO CONCEDENTE
21/\NO MES/ANO MES/ANO MES/ANO MES/ANO

- - Julho/2018 - -
Sli,NO MI::S/ANO MI::S/ANO MI::S/ANO MES/ANO

.- .- . .

11 - DEr , '~çÁ-::' JA OSC

FIVL'\S I ,.. ré

de representante legal da AFEMOL - ASSOCIAÇÃO FEMININA DO

.lar8, oi1ra fins de prova junto ao Fundo Municipal da Assistência Social 

; c;:ci'c J e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou

" -"cir' 'Jl,'.ncia com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da

~(;~ :i~' Estadual, que impeça a realização deste termo ou qualquer

>al cc:-, ') Estado do Espírito Santo, na forma deste plano de trabalho.

Na qu~" "c

SINDlr

situação

Ad~,ini:

Ped', E; ')5 .;; '., .. ''Jnto.

Em 22 de março de 2018.

ESTEFANI LOPES MACH O NDRADE
Representante Legal da OSC

CPF. N° 024.592.377-23
--------------==~~-----------'

12 - Ai:- .:.'~ ,LO FMAS

APf,CW. I. ~-
Linh~__ de ---7-- de 2018.

cial-SEMAS

SBcrêlarla Municipal de Assistência Social· SEMAS
Endereço: Rua da Conceição. 269 - Centro - Llnhares/ES.

CE... _J.900-320 - Tal.: (27) 3371-4792 - E-maU: semas@lInhares.es,goy.br
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