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ANEXO-I

PLANO DE TRABALHO

1 -DADOS GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nome: ICNPJ:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15183636/0001-93
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
RUA DA CONCEICÃO, N° 269
Bairro: ICidade: ICEP:
CENTRO LINHARES 29.900-320
E·maU da Instituição I ~~:~ Pagesemas@linhares.es.gov.br

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
(27) 3371-4792 (27) 3372·2099 (27) 3372·2113

Nome do Responsável Cargo CPF
AMANTINO PEREIRA PAIVA Secretário 117.723.527-72

CI/Orgao Expedidor Função Matrícula
Secretário

E·MAIL DDDfTelefone DDD/celular
Iamantino.paiva@linhares.es.gov.br (27) 3372-1152 (27) 99900-5577

2 - DADOS GERAIS DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome: I CNPJ:
Associacão Amigos da Terra - ASSAT 04.712.513/0001-86
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Avenida Sabiá, S/N
Bairro: I Cidade: ICEP:
Nova Esperança Unhares 29.900-970
E-maii da Instituição: IHome Page
meninosdaterraralvahoo.com.br
Teiefone 1 Telefone 2 Telefone 3

(27) 3371-7160 ( ) ( )
Conta Corrente Banco Agência i

Á3 -IDENTIFICAÇÃO DO RESPONS VEL LEGAL DA OSC
Nome: ICPF:
Samuel Mathlas do Amaral 450.723.297-04
N'RG IOrgao Expedidor ICargo: I Função:
1.538.492 SSP/MG Presidente Motorista
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Rua São Cosme, Qd 14 Casa 12
Bairro: Cidade: CEP:
Nova Esperanca Unhares 29908-555
Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
(27) 3373-5620 (27) 98826-5620 ( )
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

4· IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
Nome:
Célia Aparecida de Oliveira Glovanelli
Area de Formação: I N° do Registro no Conselho Profissional
Serviço Social 5185
Bairro ICidade I CEP
Aviso Unhares 29901-310
E-mail do Técnico:
celiagiovanellitmhotmail
Telefone do Técnico: ITelefone do Técnico:
27 99878-0841 (27) 3371-5466
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

5 - DESCRIÇAO DA REALIDADE

Descrever a evolução do trabalho da Instituição a partir da sua fundação:

O Projeto Meninos da Terra foi fundado em 2004 em parceria com a ARACRUZ CELULOSE,

atualmente FIBRIA e Prefeitura Municipal de Linhares sendo legalizada como OSC -
Associação Amigos da Terra - ASSAT, e desde sua fundação atende a cada ano letivo uma

média de 250 educandos/as em horários do contra-turno escolar, oferecendo oficinas

alternativas. Neste exercício foram matriculados 205 educandos/as. Considerando o caráter

social, cultural e pedagógico da instituição, a ASSAT desenvolve as seguintes oficinas:

educação fisica, circuito fitnnes, apoio pedagógico, artes, atividades culturais como dança,

percussão de material reciclado, informática com foco na preparação profissional dos

educandos/as visando á inserção no mundo do trabalho por meio de parceria com instituições

privadas, coral vozes da terra, se apresenta em eventos na instituição e na comunidade,

palestras diversas com temas variados entre os quais: educação ambiental, DST drogas e seus

maleffcios, higiene corporal ,habilidades sociais. Ainda, no intuito de fortalecer a convivência e

integração comunitária, e por entender que o projeto contribui para a formação cidadã do

sujeito a ASSAT promove a apresentação dos educandos/as em momentos de programações

especiais com a comunidade e municipio, sendo, em exposições, formaturas, entre outros.

6 - SíNTESES DA PROPOSTA I

6.1 -Titulo da Proposta:

Projeto Esporte Cidadão
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

6.2 - Identificação do Objeto

Considerando que a prática esportiva promove diversos beneficios a seus praticantes, entre os
quais podemos citar benefícios para a saúde física e convívio social, Ainda, a prática esportiva é
um dos meios de interação que mais fornecem subsidios para compreensão e interação social,
tendo em vista que fomenta a parceria, o diálogo, a solidariedade, o respeito, a disciplina, a partilha
e tantas outras habilidades necessárias para a convivéncia social e construção da cidadania,
contribuindo desta forma para o bem-estar individual e coletivo.

Sendo assim, o "Projeto Esporte Cidadão" se propõe a possibilitar aos educandos/as o acesso
a tais beneficios, com a oferta sistemática de práticas esportivas. O referido projeto visa
orientar os usuários do serviço sobre os beneficios das práticas esportivas, perpassando por
orientações referentes aos cuidados com a saúde flsica e convlvio social.

Para tanto, os educandos/as serão realizadas oficinas socioinformatívas semanalmente com
abordagens diversas e avaliações físicas mensalmente para que os mesmos desempenhar
com qualidade e segurança as atividades esportivas.

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 6' classifica o
adolescente como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, ainda, considerando a
necessidade de interação familiar e comunitária para o pleno desenvolvimento do adolescente,
as atividades serão estendidas para os familiares e comunidade local. Sendo a oferta
distribuída em três vezes por semana no turno vespertino para os usuários do projeto e 02
vezes por semana para as famílias dos atendidos e comunidade local.

Desta forma pretende-se contribuir para o desenvolvimento do individuo, suas habilidades e
aptidões, bem como, para o fortalecimento de vinculo entre educandos, famflla e comunidade.

6.3 - Objetivos Gerais da Proposta

Cooperação financeira para realização de despesas de custeio dos serviços ofertados pela

Associação Amigos da Terra - ASSAT, e manutenção de suas atividades que são executado

desenvolvidas pela instituição, em especial para o Projeto Esporte Cidadão.

jf{
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivos Específicos Atividades e ações Resultados Resultados
Esperados Esperados

Quantitativos Qualitativos

• Possibilitar o acesso a • Oferecer aulas • 100% dos • Melhoria na
prática esportiva teóricas e práticas participantes do consciência física,

nos horários contra Projeto com bem como, nos
turno escolar; conhecimentos das cuidados com o

Ul prerrogativas da corpo
O prática esportiva parao
ii: • Contribuir por meio de • Realizar oficinas o desenvolvimento • Avanços positivos
'0 informações referentes socioinformativas físico e social no convívio social,
w á prática esportiva, com temas familiar e
Il.
Ul para o pertinentes a • 100% dos comunitário, por
w desenvolvimento e prática esportiva e participantes meio dos principios
Ul
O superação social da sua contribuição freqüentando da prática
> criança e do para o convivio assiduamente as esportiva
i=w adolescente social atividades.., desenvolvidasm
O

• Desenvolver • 80% das familias • Fortalecimento dos
• Fomentar a interação atividades participantes do vínculos familiares

familiar e comunitária esportivas e Projeto freqüentando e comunitários
por meio das práticas socioinformativas as aulas práticas e
esportivas em conjunto com oficinas

a família e socioinformativas

comunidade.
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

6.5 • Justificativa da Proposta

A Associação Amigos da Terra - ASSAT atende a cada ano uma média de 250 adolescentes,

em contra-turno escolar oferecendo dentro da Politica de Proteção Social Básica, serviço de

convivência e fortalecimento de vinculos. No ano em curso foram matriculados para

freqüentarem as atividades ofertadas na instituição 205 crianças e adolescentes

Destaca-se que a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 109/2009,

descreve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como preventivo e proativo

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e

potencialidades, com vista ao alcance de alternativas emancipat6ria para o enfrentamento da

vulnerabilidade social. Bem como, prevê que a oferta do serviço deve abarcar o

desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogeneidade na composição dos grupos por

sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. Ainda, a referida

tipificação aponta que os objetivos gerais do serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos são entre outros: possibilitar acessos a experiências e manifestações artisticas,

culturais, esportivas e de iazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;

favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando troca de experiências e

vivências fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vinculos familiares e comunitários.

Sendo assim, e fundamentando-se no que preconiza a citada Tipificação, as atividades

desenvolvidas pela ASSAT possibilitam o acesso a questões relevantes para a juventude,

fomentando novos conhecimentos e atitudes que possibilitem a construção de um projeto

possível para a superação da fragilidade social em que os educandos/as vivências. Espera-se

que as atividades desenvolvidas por meio do projeto Esporte Cidadão reflitam no

desenvolvimento integral dos usuários. Permitindo o desenvolvimento de novas habilidades,

tais como a capacidade comunicativa, empatia, solidariedade, respeito, autonomia e

protagonismo. Ainda, por meio do Projeto Esporte Cidadão que se utiliza das prerrogativas da

prática esportiva, espera-se a melhoria no convivio familia e comunitário. As ações previstas no

Projeto visam por meio da prática esportiva. a valorização da pluralidade e a singularidade da

condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizando os educandos/as

para os desafios da realidade social, cultural, ambiental, e polftica de seu meio social.

6
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6.6 - Abrangência da Proposta:

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, prevê que o serviço de convivência e

fortalecimento de vinculos, seja ofertado a um público especifico da Política de Proteção Social

Básica, sendo assim, e considerando a atuação da ASSAT, o público alvo do Projeto Esporte

Cidadão serão crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em decorrência

da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vinculos de

pertencimento e sociabilidade elou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social.

Considerando a localização da instituição, a oferta se dará ao público residente no território de

abrangência do Centro de Referência de Assistência Social do Bairro Nova Esperança.

6.7 - Público Beneficiário (Direto e Indireto):

Conforme a legislação que regulamenta a oferta de serviço de convivência, o Projeto Esporte

Cidadão tem como publico alvo, crianças e adolescentes que se encontram em situação de

"risco ou vulnerabilidade pessoal e social" na faixa etária de 06-17 anos. Espera-se um público

beneficiado de 150 atendimentos diretos e 250 atendimentos indiretos.

6.7.1 Perfil do Público Beneficiário Direto: A faixa etária dos educandos é de 06 á 17 anos
onde 85% são de idade superior a 14 anos, onde a renda fica entre a Classe B e C, temos 160
cursando os anos finais, 25 frequentando o EJA, e 20 cursando o Ensino Médio, as condições
de moradias dos nossos educandos são de alvenaria, sendo que alguns moram de alugueis, e
outros em margem a laaoa do teste.
6.8 - Meta de Atendimento:
150 atendimentos diretos e 250 atendimentos indiretos.

6.9 - Periodo Referência para Execução do Objeto:

Inicio: 01-04-2018 I Término: 31-10-2018

7
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6.10 - Metodologia e Abordagem da Proposta

O Projeto Esporte Cidadão tem por metodologia promover inicialmente aos usuários da

entidade a acolhida, a entrevista social individualizada dos educandos/as no intuito de conhecer

as vivências e experiências esportivas, visitas domiciliares sempre que a equipe de referência

considerar necessário, referência e contra-referência junto à rede socioassistencial do

municlpio, o atendimento inicial será realizado pela técnicos de serviço e psicologia que, após

encaminham a equipe multidisciplinar disponivel na Entidade. As crianças e os adolescentes

participam de todas as atividades propostas pelo projeto e também continuarão participando

das demais atividades ofertadas pela entidade. A familia também será ativa em todas as fases

do projeto, sendo convidada a participar de todas as etapas do projeto, no intuito de contribuir

para a evolução do educando/a e para participar como usuário ativo das atividades ofertadas

durante a execução do projeto.

As atividades serão desenvolvidas em contra turno escolar três vezes na semana para os

educandos/as matriculadas na instituição e duas vezes na semana para as famílias e

comunidade. As aulas serão divididas em teóricas e práticas, sob a supervisão da equipe

multidisciplinar do Projeto. As atividades serão desenvolvidas na sede da instituição. As aulas

teóricas serão ministradas com base no conceito, histórico e pedagógico dentro da íudicidade

no respeito ao próximo e a si mesmo, e no controle das emoções em busca do equilibrio;

trabalhando a auto estima do adolescente, visando um melhor desempenho.O projeto Esporte

Cidadão se propõe a promover atividades teóricas e práticas com duração de 02 horas, sendo

dias alternados para aulas teóricas e práticas.

Através deste intuito as famílias participarão de palestras informativas quinzenais, reuniões

mensais e atendimento com a equipe técnica envolvendo a assistente social e psicóloga, e

demonstração das atividades com a equipe pedagógica, com o objetivo principal de propor um

desenvolvimento entre o educando/a e famllia, e neste contexto as famílias entenderam de sua

importância no contexto social.

E os educandos/as terão aulas ministradas com os educadores, através de planejamentos

dentre á área esportiva e cidadã, desenvolvendo e promovendo o seu fortalecimento

biopsicossocial.

8
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

7 - CAPACIDADE INSTALADA

7. 1 Equipe de Profissionais Permanente da OSC

Função na
Carga Horária

Nome Formação Semanal deEntidade
Trabalho

Samuel Mathias do Ensino Médio Completo Presidente ---....--
Amaral
Josimarv Santos Alves Cursando Ensino Superior Coordenadora 40 hs
Celia Aparecida de Serviço Social Assistente Social 10 hs
Oliveira Giovanelli
Luara Nery Costa Psicologia Psicóloga 10 hs
Bazame
Dieao Castro dos Santos Lic.Educacão Flsica Educador Fisico 20 hs
Piter Fiaueiredo Lic. Educacão Flsica Educador Flsico 20 hs
Alexandra Ramos da Ensino Médio Completo Educador Social 20 hs
Silva Alves
Wendell Telles Ribeiro Ensino Médio Completo Educador Social 20 hs
Nairta Rainz Naitzel Ensino Médio Completo Auxiliar de 20 hrs

Serviços Gerais
Leidiana Santiago de Ensino Médio Completo Auxiliar de 20hrs
Moura Serviços Gerais
Patrick Almeida de Jesus Ensino Médio Completo Auxiliar de 20 hrs

Serviços Gerais

7.2 Estrutura Física:

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

7.3 Instalações Fisicas

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaco
Laboratório de 01 Possibilita o acesso a tecnologia da informação,
Informática bem como, a oferta de cursos, visando o acesso

ao mundo do trabalho por meio da
profissionalização

Sala de Apoio 01 Reservada para momentos de Leitura, auxiliar
Pedagógico nas atividades escolares, trabalhar o raciocinio

lógico, jogos lúdicos
Secretaria 01 Atendimento ao público, matriculas,

informações.
Presidência 01 Contribuir para o desenvolvimento das

atividades administrativas e pedagógicas da
instituicão

jf(
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Auditório com Palco 01

Sala de Coordenação 01

Sala da Assistência 01
Social e Psicóloga

Cozinha 01

Dispensa 01
Refeitório 01

Banheiros 04

Campo de Futebol 01

Campo de Volley-ball 01

Marcenaria 01

Sala de Artes 01

Area do Circuito 01
Fitness
7.4 Equipamentos Disponíveis

Típo de Equípamento

Veiculo (Kombi)

Computadores

Impressora

Freezers

Destinada a atividades coletivas, como acolhida,
oficinas socioinformativas, pedagógicas ensaios
para atividades culturais, reuniões e
apresentacões.
Possibilita o planejamento pedagógico das
atividades desenvolvidas na instituicão .
Considerando as especificidades das
atribuições realizadas pelos profissionais de
serviço social e psicologia, a sala possibilita
o acolhimento atendimento e
acompanhamentos individuais aos usuários
da instituição e suas famílias, bem como as
realizações das demais atividades
demandadas após o atendimento e
acompanhamento.
Ultilizada e equipada para a preparação dos
alimentos ofertados aos educandos/as
Luqar restrito para materiais de consumo
Considerando as normas de higiene e saúde, o
refeitório e destinado para a realização das
refeicões realizadas na instituicão
Destinado ao uso pessoal para as necessidades
fisiológicas e de higienes, sendo sua
distribuição, sendo 02 para os educandos/as e
02 para os funcionários/as.
Area destinada à prática de atividades
esportivas ao ar livre. Utilizada para o
ensino prático das modalidades esportivas
Que se utílizem de campo de futebol.
Area destinada à prática de atividades
esportivas. Utilizada para ensino prático das
modalidades esportivas que se utilizem de
campo de volley -ball
Ultilizada para confecção de materiais para
o artesanato
Confecção dos materiais que vem da
marcenaria
Area que visa trabalhar a qualidade de vida dos
educandos/as

Quantidade

01

24

01

02
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Fogões Industriais

Telefone Fixo

02

01

-

8 - MONITORAMENTO. AVALlACAO E SUSTENTABILlDADE DA PROPOSTA

ATIVIDADE INDICADORES DO PROCESSO MEIOS DE
VERIFICACÃO

./ Possibilitar o ./ Oferecer aulas teóricas e • Lista de Frequência
acesso a práticas nos horários • Registro Fotográfico
prática contra turno escolar; • Fichas de avaliação
esportiva ./ Realizar oficinas física dos usuários.

./ Contribuir por socioinformativas com • Lista de Frequência
meio de temas pertinentes a prática • Apresentação de
informações esportiva e sua textos com
referentes à contribuição para o experiências
prática convlvio social vivenciadas por meio
esportiva, do projeto
para o • Registro Fotográfico
desenvolvime • Relatório Técnico
nto e sobre o
superação desenvolvimento das
social do ./ Desenvolver atividades atividades
adolescente. esportivas e • Lista de Frequência./ Fomentar a socioinformativas em
interação conjunto com a famllia e • Registro Fotográfico

familiar e comunidade • Fichas de avaliação

comunitária ./ dos usuários

por meio das • Relatório Técnico

práticas sobre o

esportivas desenvolvimento das
atividades

11
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8.2 Sustentabilidade da Proposta

-to
FI

t
RUBRIrA

iEMA

Financeiros:

O recurso financeiro a ser alocado para a contratação de recursos necessários para a

execução do Projeto Esporte Cidadão é pleiteado ao Fundo Municipal De Assistência Social 

FMAS.

Técnicos: metodologias, estratégias e planejamento;

O Projeto Esporte Cidadão tem por objetivo oportunizar aos usuários da ASSAT o acesso a as

práticas esportivas com vista á superação da vulnerabilidade social, para tanto, como

metodologia promoverá aos usuários da entidade a acolhida, a entrevista social individualizada

das crianças e adolescentes buscando conhecer o interesse de cada usuário frente ao projeto,

visitas domiciliares, referência e contra-referência junto à rede socioassistencial do município.

Comunitários:

A comunidade está presente nas ações promovidas pela instituição, seja por meio da

participação da familia ou mesmo pelos parceiros envolvidos, rede socioassistencial local e

outros.

Articulação e Trabalho em Rede:

O projeto Esporte Cidadão se articula de forma a promover a referência e a contra-referência

junto á rede socioassistencial, bem como, com a promoção de parcerias com demais

instituições localizadas prioritariamente no território e sempre que possivel em demais

localidades.

Interação com as Políticas Públicas:

Para a implementação do Projeto Esporte Cidadão, este será submetido á apreciação e

aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. No entanto, considerando a

incompletude institucional e a complexidade das demandas apresentadas pelos usuários da

instituição, a ASSAT possui parcerias com as secretarias municipais de saúde, educação,

assistência social, cultura, habitação, entidades socioassistencial, rede de garantia de direitos,

dentre outras.

12
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

9 • CRONOGRAMA FíSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Indicador Duração
Meta Etapa Especificaço1o

Unidade Quanl Inicio Término

Objetjvo 1: Etapa 01: ,/ % ,/ 100% dos ~ 01/0412018 ) 15104/2018
,/ Possibititar o acesso a prática ,/ Divulgar o Projeto Esporte ,/ Dislribuiçao de cartazes nas escolas,

equipamentos e
esportiva Cidadão no território onde fica eRAS, Unidades de Saúde e nas

localizada do Projeto redes sociais da ASSAT ,/ % redes sociais da ~ 1610412018 ) 1610412018
,/ Apresentação do Proleto Música ,/ Realização de uma reunião na sede

ASSATque transforma para os usuários. da ASSAT, para apresentação do
famllias e comunidade; Projeto Esporte Cidadão. ,/ 100% dos usuários ) 0110412018 ) 0410412018

,/ Contratação da equipe ,/ Recebimento de curriculuns para ,/ % dos serviços e seusresponsável pela execução do anlllfse
projeto. ,/ Rea'izaçao de atefldimenlos ramiliares na reunião ~ 2310412018 ) 27104/2018

,/ Entrevista inicial para inserç:.o individuais para analise do perfil ,/ 100% de currfculosno Projeto ,/ %
entre para cada

função a ser

contratada

,/ 100% dos

interessados

'-
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador Duração
Meta Etapa Especificação

Unidade Quant. Inicio Ténnino

Objefivo 2: ./ Realizar oficinas ./ Realização de oficinas ./ % ./ 100% dos ~ 0110512018 ~ 31/1012018
./ Contribuir por meio de socioinformativas com temas

socioinformativas com a
informações referente-s á prática explanação de temas que

participantes do

esportia. para o pertinenentes a prática possibilitem a reflexão sobre a projeto Esporte
desenvolvimento e superaçao

esportiva e sua contribu.lç:lio
prática esportiva e sua

Cidadão
social do adolescente. cootrl bulção para a superação da

para o conviviO social vunerabilidade social. frequentando as
./
./ Realização de ações esportivas ./ %

oficinas

por meio de intercâmbio com socioinformativas
projetos sociais da comunidade,

80%. de intercâmbios ~ 01/0512018 l> 3111012018
bem como, com as escolas e
eRAS do território. real izados entre a

ASSAT 9 demais

instituições do

território

Objeflvo 3 ./ Desenvolver atividades ./ Realização periódica de atividades ./ % ./ 80% das famílias e ~ 0110512018 ~ 31/1012018
./ Formentar a interaçao teóricas e práticas de forma

familiar e comunitária por
esportivas e

intergeracional garantido desta
mebros da

meio das práticas socfoinformátivas em forma a integração familiar e comunidade
esportivas.

conjunto com família
comunitária

participando dasa e

comunidade atividades

intergeracionais
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

9 - DETALHAMENTOS DA APLlCACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO FMAS TOTAL
01 Material de Consumo R$ 17.495,00
02 Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 6.630,00 R$ 6,630,00
04 Recursos Humanos R$ 64.975,00 R$ 64,975,00

TOTAL R$ 89.100,00

9.1.1 MATERIAL DE CONSUMO
Item Especificação Unido Qtde Valor Unitário Valor Total

01 Alimentos KG R$ 4.587,80
02 Material Esportivo PAR 01 R$ 200,00 R$ 11.908,00
03 Material Didáticos/Kit para Primeiros UN/KIT R$ 1.000,00

Socorros
SUBTOTAL R$ 17.495,80

9.1.2 SERVIC.OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Item Especificação Unido Qtde Valor Valor Total

Unil

Subtotal

~
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

(*) Comprovar com Planilha
de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos os encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei n° 13.01912014)
Já está sendo providenciado pela contabilidad

9.1.3 RECURSOS HUMANOS
Item Especificação Cargo Qtde Salário Valor Total
01 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ASSIST. SOCIAL 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
02 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PSICOLOGA 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
03 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EDUC. FISICO 01 R$ 600.00 R$ 3.600,00
04 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EDUC.FISICO 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
05 CONTRATACAo DE PROFISSIONAL EDUC. SOCIAL 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
06 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EDUC. SOCIAL 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
07 CONTRATACÃO DE PROFISSIONAL COORDENADORA 01 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00
08 CONTRATACÃO DE PROFISSIONAL AUX.SERV.GERAIS 01 RS 600,00 R$ 3.600,00
09 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL AUX.SERV.GERAIS 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
10 CONTRATA("AO DE PROFISSIONAL AUX.SERV.GERAIS 01 R$ 600,00 R$ 3.600,00
11 R$ 41.400,00
12 SALARIO R$ 41.400,00
13 FERIAS INDENIZADAS R$4.600,OO R$41.400,OO
14 13° SALARIO INDENIZADO R$ 3.450,00 R$ 4.600,00
15 INSS R$ 10.14300 R$ 3.450,00
16 FGTS RS 3.312.00 R$ 10.143,00
17 PIS SOBRE FOLHA R$ 414,00 R$ 3.312 00
18 MULTA RESCISORIA R$ 1.656,00 R$ 414,00

R$1.656,00
I TOTAL DA FOLHA R$ 64.975,00

9.1.4 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Item Especificação Unido Qtde Valor Unit. Valor

Total
01 CONTRATACAO ESCRIT. CONTABILIDADE SRV 06 R$ R$
02 OFICINA MECANICA SRV 06 R$ R$
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

I03 IINTERNET I SRV I 06 I RSI RS I
SubtotaI

110 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (3) I
REPASSE SI DO CONCEDENTE

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

44.550,00 44.550

MES/ANO MES/ANO MES/ANO MES/ANO MES/ANO MES/ANO

~
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

11 - DECLARAÇAO DA OSC

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil· OSC, declaro, para fins de prova junto ao Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de

inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a realização deste termo ou

qualquer instrumento legal com o Estado do Espirito Santo, na forma deste plano de trabalho.

Pede e espera deferimento.

Em 15 de M

..t/J..-.-?
rço de 2018.

Assinatura do Representante leQal ,; f /

/

~I<>()(SI.

de 2018., ~,,

12 - APROVAÇAO PELO FMBGA

APROVADO.

I~~
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