Plano de Trabalho
1.Identificação do Serviço
1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA
INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS
1.2 Quantidade de grupos solicitados: 4
1.3 Abrangência: Norte - G4 - Jardim Santa Mônica
2.Identificação do organização da sociedade cívil
2.1 Nome da Instituição: UNIÃO CRISTÃ FEMININA
2.2 Nº do CNPJ da instituição: 44.617.389/0001-94
2.3 Website oficial da instuição (ou rede social): www.uniaocristafeminina.org.br
3.Unidade Executora
3.1 Nome da Unidade Executora: UNIÃO CRISTÃ FEMININA
3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver): 44.617.389/0001-94
3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP): OLIVIO MANOEL DE CAMARGO ,
nº 291 - Bairro: JD SANTA MÔNICA - CEP: 13082-125
3.4. Telefone da unidade executora (com DDD): (19) 3246-2462
3.5. E-mail da unidade executora: ucfeminina@terra.com.br
3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora:
02 Sala de múltiplo uso
01 Laboratório de Informática
01 Sala do depto administrativo
01 Sala do Serviço Social
01 Secretaria
03 Salas de atividades
01 Refeitório
01 Cozinha
01 Despensa
01 Almoxarifado
02 Sanitários para funcionários
04 Sanitários para uso dos usuários
01 Quadra poliesportiva

3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço
na unidade executora:

Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/ Data: 28/02/2020 03:39:50 - Status Atual:
FINALIZADO
1 de 16

01 Geladeira Industrial
01 Freezer Industrial
01 Forno Industrial
01 Fogão Industrial
01 Balcão Self Service
01 Coifa
05 Eletrodomésticos Industriais
01 Bebedouros
02 Aparelho de som
01 Televisão
01 DVD
02 Teclado Musical
20 Computadores
04 Impressoras
01 Maquina copiadora
04 Armários
04 Arquivos de pasta suspensa
13 Cadeiras laboratório informática
25 Cadeiras sala multiuso
03 Datashow
01 Tela de Projeção
10 Mesas
05 Violões
10 Violinos
04 Maquinas de costura
02 Caixa de Som
02 Microfone
12 Ventiladores
01 Pedestal
Artigos pedagógicos, culturais e esportivos diversos

5. Público Alvo

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
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4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
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Segundo publicação da Agencia Brasil (24/04/2018), o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou, em 2018, a pesquisa ?Características Gerais dos Domicílios e
dos Moradores 2017? que demonstra que em cinco anos, a população brasileira com 60 anos
ou mais de idade cresceu 18,8% entre 2012 a 2017 evidenciando um envelhecimento
gradativo e indicando que ao manter esta tendência o país superou os 30,2 milhões de idosos
em 2017. As mulheres são maioria expressiva neste grupo, com cerca de 16,9 milhões (56%
dos idosos).
No que se refere ao município de Campinas, 14ª maior cidade do país e a 3ª maior do Estado
de São Paulo, o Censo de 2010 já apontava número expressivo de mulheres, 57,78% dos
1.080.113 habitantes.
A organização por ciclo de vida, mostra ainda, que seguindo a tendência nacional, o número
de crianças e adolescentes, vem diminuindo e o de pessoas com idade superior a 60 anos
vem crescendo e demandando ações que atendam suas especificidades nas mais diversas
áreas.

A União Cristã Feminina atua na micro região dos Amarais, desde 1972, tendo sua sede no
Jardim Santa Mônica. Desde sua fundação a Instituição busca responder de maneira
satisfatória às demandas sociais apresentadas pelo território e em sua trajetória realizou
atendimento de diferentes faixas etárias, desde pré escolares até o idoso, atualmente vem
executando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado ao atendimento
de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e o Centro de Convivência Inclusivo e
Intergeracional.
A região dos Amarais conta com uma rede de serviços onde atuam: o CRAS, seis
Associações de Assistência Social, dois Centros de Saúde, cinco unidades de Educação
Infantil, uma Escola Municipal e três Escolas Estaduais, uma praça de esportes, um Centro
de Artes e Esportes Unificados e escolas técnicas e tecnológicas.
Sua economia é baseada em pequenos comércios e serviços, possuindo um micro distrito
industrial que oferta serviços na área de logística (armazenamento e transporte), um
aeroporto para pequenas aeronaves, a CEASA Hipermercados e Indústrias, localizados na
Rodovia Dom Pedro I, que absorve expressivamente a mão de obra, em serviços temporários
e terceirizados.
Para subsidiar a elaboração desta proposta utilizamos a experiência e o conhecimento
Institucional, publicações da imprensa nacional, informações disponíveis no Plano Local de
Gestão da macrozona 9 (PLG) e ?Estudo da realidade de Campinas e suas contradições:
alguns elementos para subsidiar o PMAS 2018-2021? (ERCC) disponíveis no site da
Prefeitura Municipal de Campinas .
Segundo o Plano Local de Gestão da macrozona 9, a população mais vulnerável da Região
Norte está concentrada nos bairros Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica e Jardim
Campineiro, sendo a renda familiar dos habitantes predominante média baixa e baixa.
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Atualmente os usuários do SVCF desenvolvido pela UCF tem renda média de R$911,81
confirmando os dados do PLG. Dados do Cadastro Único que constam do documento,
?Estudo da realidade de Campinas e suas contradições:.....? trazem também informações
sobre faixa etária que demonstram que mais de 61% da população da região norte tem mais
de 18 anos demonstrando ser expressivo o número de jovens e adultos. Quando
olhamos para os dados apresentados no mesmo documento e que fazem referência as
notificações de violência/2017, da região do CRAS Esperança, os dados apontam que as
mulheres são as maiores vítimas (76,2% dos casos) e ainda que a violência contra o idoso
aparece em 4,8% dos casos registrados. Outro dado que chama atenção é que em 78% dos
casos a violência ocorreu na residência da vítima.
Os dados do Sistema de Notificação de Violência citados no estudo da realidade de
Campinas ( ERCC) apontam que a região tem significativas taxas de homicídio doloso e
tentativas de homicídio.
Neste território, segundo a avaliação da coordenação do CRAS Esperança e observação da
equipe técnica da UCF, há uma grande vulnerabilidade do público de 15 a 24 anos que
apresenta defasagem escolar e está excluído do mercado de trabalho formal e das escolas
técnicas. Observamos a ainda, a inexistência de oferta de espaços que estimulem o convívio
entre os diferentes ciclos de vida e a participação social.
Considerando os dados aqui apresentados, o contexto de vulnerabilidades e riscos sociais
identificados pela equipe, a missão Institucional da UNIÃO CRISTÃ FEMININA que tem como
finalidade realizar ações socioassistenciais de proteção social básica visando o exercício
pleno da cidadania elaboramos para o Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional-CCII
atividades que atendam a diferentes ciclos de vida, com foco prioritário para jovens, mulheres
e idosos, oferecendo um espaço de convívio, de troca de experiências e de melhoria da
qualidade de vida, dos seus usuários, através de experiências lúdicas que contribuam para o
desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e
familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.
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6.Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem
atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas
Atividades:

Acolhida individual
- O acolhimento será realizado através da escuta qualificada e da troca de

Descrição:

informações, a comunicação e a defesa de direitos, objetivando a criação de
vínculos com o usuário para futura intervenção.

Periodicidade:

diária
- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social;

Meta:

- Ampliar o número de usuários que conheçam as instancias de denúncia e
recursos no caso de violação de seus direitos;
- Numero de acolhimentos constantes no Relatório de Registro Mensal de

Avaliação:
atendimentos do serviço social.

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Elaboração e Manutenção dos Prontuários
- Regularmente os prontuários serão elaborados e atualizados e os usuários

Descrição:
encaminhados para inserção no Cadastro Único
Periodicidade:

diária
- Produzir dados para que junto a outras políticas públicas, reduzir índices de

Meta:
violência.
Avaliação:

- número de usuários cadastrados no CADUNICO

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Externas - A atividade de abordagem grupal tem como objetivo explorar a

Descrição:
região promovendo a integração dos usuários com sua comunidade.
Periodicidade:

semestral

Meta:

- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitação da comissão de
seleção esclarecemos que a estratégia utilizada na avaliação levará em conta

Avaliação:
a faixa etária dos presentes podendo utilizar desde formulário para registro
das opiniões, flip-cart para mensagens ou até gravuras com imagens de rosto
de felizes/tristes de maneira a facilitar a expressão dos sentimentos.
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Atividades:

Atividades de busca ativa
- Divulgação das atividades nos diversos espaços públicos da região através
de cartazes e pela rádio local;

- Levantamento de demanda via Centros de Saúde, CRAS e outros parceiros;
Descrição:

- Identificação e reinserção dos usuários faltantes;

-Contato telefônico ou visita domiciliar.
Periodicidade:

diária
- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social;

Meta:
- Aumentar o acesso aos direitos socioassistenciais;
- Lista de presença nas atividades
Avaliação:
- Números de inscritos que não acessavam grupos de convivência

Atividades:

Estudo social
- A atividade estará sob a responsabilidade da assistente social que fará a

Descrição:

coleta de dados para conhecimento, interpretação e intervenção nas
demandas individuais e coletivas identificadas.

Periodicidade:

diária
- Produzir dados para que junto a outras políticas públicas, reduzir índices de

Meta:
violência.
Avaliação:

- número de prontuários com analise situacional

Atividades:

Visita domiciliar
- A visita domiciliar será realizada por ocasião de busca ativa de novos

Descrição:

integrantes, no acompanhamento de casos, e ou, na busca de usuários
evadidos conforme necessidade identificada pela equipe técnica.

Periodicidade:

mensal
- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social;

Meta:
- Aumentar o acesso aos direitos socioassistenciais;
- Numero de visitas constantes no Relatório de Registro Mensal de
Avaliação:
atendimentos do serviço social.

Atividades:

Orientações grupais
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Encontros de Formação e Informação - Curiar - - A atividade de abordagem
grupal, tem como foco os usuários diretos, trabalhará com reflexões sobre
Descrição:
temas pontuais que levarão em conta o interesse e a curiosidade dos
usuários e que possam ampliar seu conhecimento sobre temas cotidianos.
Periodicidade:

mensal
- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social;
- Ampliar o número de usuários que conheçam as instancias de denúncia e

Meta:

recursos no caso de violação de seus direitos;
- Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida
familiar e comunitária com plena informação sobre seus direitos e deveres.
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitação da comissão de
seleção esclarecemos que a estratégia utilizada na avaliação levará em conta

Avaliação:
a faixa etária dos presentes podendo utilizar desde formulário para registro
das opiniões, flip-cart para mensagens ou até gravuras com imagens de rosto
de felizes/tristes de maneira a facilitar a expressão dos sentimentos.

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Festas e Datas Comemorativas
- A atividade de abordagem grupal tem como objetivo integrar os diversos

Descrição:

grupos promovendo a convivência grupal e ressaltando datas significativas do
calendário nacional.

Periodicidade:

semestral

Meta:

- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe.Conforme solicitação da comissão de
seleção esclarecemos que a estratégia utilizada na avaliação levará em conta

Avaliação:
a faixa etária dos presentes podendo utilizar desde formulário para registro
das opiniões, flip-cart para mensagens ou até gravuras com imagens de
rosto de felizes/tristes de maneira a facilitar a expressão dos sentimentos.
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Atividades relacionadas à geração de trabalho e renda, economia solidária ou
Atividades:

outras atividades relacionadas à promoção da integração ao mundo do
trabalho
Gerar- A atividade terá como ferramenta o fazer artesanal grupal e

Descrição:

colaborativo, incentivando a criatividade, o convívio em grupo e a geração de
renda.

Periodicidade:

semanal

Meta:

- Melhoria da qualidade vida do usuário
- A avaliação será realizada mensal pelos participantes e pelos técnicos na
reunião de equipe.Conforme solicitado pela comissão seleção esclarecemos

Avaliação:

que os usuários avaliarão as atividades diariamente de maneira oral nas
rodas de conversa e semestralmente responderão a um formulário, adequado
a faixa etária, elaborado pela equipe técnica.

Atividades socioeducativas sobre direitos humanos, sociais e
Atividades:
socioassistenciais e diversidade cultural
CLIQUE - Os computadores, a internet e outros recursos midiáticos serão as
ferramentas utilizadas por esta ação que pretende incluir, habilitar e dar ao
Descrição:

usuário a oportunidade de acessar novos conhecimentos promovendo a
interação e reflexões sobre cidadania, considerando para tanto, o eixo
Participação.

Periodicidade:

semanal
- Ter ampliada a capacidade escolha, de decisão, de avaliação, de expressão

Meta:
de opiniões e de reivindicações dos usuários
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitado pela comissão
Avaliação:

seleção esclarecemos que os usuários avaliarão as atividades diariamente de
maneira oral nas rodas de conversa e semestralmente responderão a um
formulário, adequado a faixa etária, elaborado pela equipe técnica.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Talentos - Os encontros focados, na formação de atitudes e valores que
estimulem, a convivência social, a participação cidadã e o desenvolvimento

Descrição:

de potencialidades, para novos projetos de vida, utilizarão metodologia, do
Instituto Algar, que propõe atividades diversificadas sobre os temas: trabalho
em equipe, comunicação, atitude, ética, negociação e inovação.

Periodicidade:

semanal
Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos

Meta:
por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar
A avaliação será realizada mensalmente pelos participantes e técnicos na
reunião de equipe. Conforme solicitado pela comissão seleção esclarecemos
Avaliação:

que os usuários avaliarão as atividades diariamente de maneira oral nas
rodas de conversa e semestralmente responderão a um formulário, adequado
a faixa etária, elaborado pela equipe técnica.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Corpo em Movimento - A atividade física será utilizada como ferramenta para
o desenvolvimento do Eixo Convivência Social estimulando o convívio social
e aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da

Descrição:

identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às
relações de cidadania. Pretende explorar diferentes espaços do entorno
Institucional como as calçadas, a praça municipal de esportes e outros
indicados pelos participantes.

Periodicidade:

2 vezes na semama
- Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida

Meta:
familiar e comunitária com plena informação sobre seus direitos e deveres.
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitado pela comissão
Avaliação:

seleção esclarecemos que os usuários avaliarão as atividades diariamente de
maneira oral nas rodas de conversa e semestralmente responderão a um
formulário, adequado a faixa etária, elaborado pela equipe técnica.
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Atividades:

Orientações grupais
-Encontro de Formação e Informação Familiar - A atividade de abordagem
grupal voltada às famílias dos usuários trabalhará com reflexões sobre temas

Descrição:

pontuais identificados pela equipe e por usuários que possam contribuir para
o fortalecimento da função protetiva das famílias e ampliando seu universo
informacional.

Periodicidade:

trimestral
- Reduzir e Prevenir situações de isolamento social;

Meta:

- Reduzir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenir a ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência.
- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitação da comissão de
seleção esclarecemos que a estratégia utilizada na avaliação levará em conta

Avaliação:
a faixa etária dos presentes podendo utilizar desde formulário para registro
das opiniões, flip-cart para mensagens ou até gravuras com imagens de
rosto de felizes/tristes de maneira a facilitar a expressão dos sentimentos.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Canto Coral e Introdução musical (Instrumental)- A musica será utilizada
como ferramenta para o desenvolvimento do Eixo Convivência Social
estimulando o convívio social e aspectos relacionados ao sentimento de

Descrição:

pertença, à formação da identidade, à construção de processos de
sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania. Pretende explorar
diferentes espaços do entorno Institucional realizando apresentações nos
pontos comerciais e parceiros.

Periodicidade:

semanal
- Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida

Meta:
familiar e comunitária com plena informação sobre seus direitos e deveres.
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- A avaliação será realizada pelos participantes ao final de cada atividade e
pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitado pela comissão
Avaliação:

seleção esclarecemos que os usuários avaliarão as atividades diariamente de
maneira oral nas rodas de conversa e semestralmente responderão a um
formulário, adequado a faixa etária, elaborado pela equipe técnica.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Conviver - As atividades serão oferecidas em sala ambientada com livros e
jogos Será oferecido a consulta local de livros, jornal e oficinas pontuais em

Descrição:
variadas áreas. As atividades terão a mediação de uma monitora que
fomentará a integração dos presentes.
Periodicidade:

semanal
- Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos

Meta:
por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar
- A avaliação será realizada trimestralmente pelos participantes e
mensalmente pelos técnicos na reunião de equipe. Conforme solicitado pela
comissão seleção esclarecemos que os usuários avaliarão as atividades
Avaliação:
diariamente de maneira oral nas rodas de conversa e semestralmente
responderão a um formulário, adequado a faixa etária, elaborado pela equipe
técnica.

7.Articulação em rede
Identificação do parceiro com o qual manterá
articulação (serviços, programas, órgãos,

Descrição do tipo de articulação

instituições)
FEAC

Oferta de capacitações
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-Integração com rede de serviços
Serviços Socioassistenciais do Território

- Discussão de casos, referenciamento e
contra-referenciamento

Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Assistência

Participação nas reuniões para fortalecimento das

Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
políticas públicas

Adolescente e Conselho Municipal do Idoso

Participação nas reuniões ordinárias, eventos, elaboração
Rede Abraço
e execução de projetos coletivos
- Reunião Intersetorial

Políticas Públicas Diversas (saúde, habitação, educação

- Discussão de casos, referenciamento e
e outras)

contra-referenciamento

Reordena Norte

- Participação nas reuniões

SISNOV

Notificação de casos de violência
- Discussão de casos, referenciamento e

Centro de Referência da Assistência Social
contra-referenciamento
- Monitoramento, avaliação e acompanhamento da

Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com

execução das ações, oferta de capacitações, vinculação
Deficiência e Direitos Humanos

SIGM
- Discussão de casos, referenciamento e

Conselho Tutelar
contra-referenciamento
Centro de Referência Especializado em Assistência
- Discussão de casos
Social

8.Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam
no serviço - se houver)
Forma de
Nome do

Escolaridade/Forma

Cargo ou função no

Carga horária
contratação (CLT,
RPA, MEI,

profissional

ção

serviço

semanal no serviço
Voluntário)

Auda Melo dos

ASSISTENTE
Serviço Social

Santos

Empregado
10:00

SOCIAL

Contratado (CLT)

Erika Godoy Lima

Empregado
Pedagogia

Monitor

20:00

Franchim
À Contratar

Contratado (CLT)
Superior incompleto

Estagiário

30:00

ESTAGIARIO

Instrutor - Artes

06:00

MEI

Ensino Médio
À Contratar
completo
Elaine Renata Alves

ASSISTENTE
Serviço Social

do Carmo

Empregado
10:00

SOCIAL

Contratado (CLT)
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Vandreia Luzia de

Empregado
Pedagogia

PEDAGOGO

20:00

Araujo

Contratado (CLT)
Ensino Médio

À Contratar

Instrutor - Artes

03:00

Serviços Gerais

40:00

MEI

completo
Wilma Guilherme

Empregado
Sem Formação

Sobrinho

Contratado (CLT)
Ensino Médio

À Contratar

Instrutor

03:00

MEI

Instrutor

03:00

MEI

completo
Ensino Médio
À Contratar
completo
Sonia Regina Paes

Assistente Adm. /

Empregado

Sem Formação
de Barros Alves

20:00
Financeiro

Contratado (CLT)

9. Previsão de Receitas e despesas
MUNICIPAL
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

Valor (R$)

1

13800.00

2

31486.08

1

12796.80

ASSISTENTE
FOLHA DE PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS

FOLHA DE PAGAMENTO
GERAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

ESTAGIÁRIO

1

14400.00

FOLHA DE PAGAMENTO

MONITOR

1

10294.20

FOLHA DE PAGAMENTO

PEDAGOGO

1

15983.16

1

3600.00

1

400.00

1

1200.00

1

1992.00

1

3600.00

1

5976.00

GÊNEROS DE
MATERIAL DE CONSUMO
ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE COPA E
MATERIAL DE CONSUMO
COZINHA
MATERIAL DE
MATERIAL DE CONSUMO
EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E
MATERIAL DE CONSUMO

PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL DE

MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSAMENTO DE
DADOS
MATERIAL EDUCATIVO E

MATERIAL DE CONSUMO
ESPORTIVO
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MATERIAL PARA
MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DE BENS

1

3600.00

1

298.33

1

1800.00

1

3000.00

1

4020.00

FGTS

1

7800.00

IMPOSTO DE RENDA

1

3000.00

INSS

1

8520.00

1

804.00

1

240.00

1

3000.00

1

2400.00

4

52343.99

1

5508.00

2

17336.00

IMÓVEIS
MATERIAL PARA
MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DE BENS
MÓVEIS
UNIFORMES, TECIDOS E

MATERIAL DE CONSUMO
AVIAMENTOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIO TRANSPORTE
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF. A

AUXÍLIOS

PROVISÃO 13º SALÁRIO

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
SERVIÇOS DE

ASSINATURAS DE

TERCEIROS - PESSOA

PERIÓDICOS E

JURÍDICA

ANUIDADES

SERVIÇOS DE

LIMPEZA E

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO DE BENS

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

IMÓVEIS

SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E

TERCEIROS - PESSOA

CONSERVAÇÃO DE BENS

JURÍDICA

MÓVEIS

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

OFICINEIRO (MEI)

JURÍDICA
SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS TÉCNICOS

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

PROFISSIONAIS
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SERVIÇOS DE

TRANSPORTE DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

1

3996.00

PASSAGEIROS

Total: R$ 233.194,56

10. Cronograma de desembolso
Parcela

Mês/Ano Previsto

Valor (R$)

Fonte de Recurso

1

04/2020

19432.88

MUNICIPAL

2

05/2020

19432.88

MUNICIPAL

3

06/2020

19432.88

MUNICIPAL

4

07/2020

19432.88

MUNICIPAL

5

08/2020

19432.88

MUNICIPAL

6

09/2020

19432.88

MUNICIPAL

7

10/2020

19432.88

MUNICIPAL

8

11/2020

19432.88

MUNICIPAL

9

12/2020

19432.88

MUNICIPAL

10

01/2021

19432.88

MUNICIPAL

11

02/2021

19432.88

MUNICIPAL

12

03/2021

19432.88

MUNICIPAL
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