
            

PLANO DE TRABALHO                                            
DADOS CADASTRAIS

  VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO 2019

Organização da Sociedade Civil (OSC)

Unidade(s) de Atendimento USBEE - Centro Marista N. Sra. Aparecida das Águas

Termo de Colaboração Nº 254/2017

Regime de Atuação da OSC

Razão Social: CNPJ: 92.706.308/0059-91

Endereço:

Cidade/UF: Porto Alegre/RS Bairro Arquipélago CEP: 90090-400

Telefone: 3203-1676 Celular: 997264705

E-mail: Site:

Registro(s) e Inscrição(ões): N° CMAS: 086/2011 N° CMDCA: 846 N° COMUI:

Micro Região OP: ILHAS N° COMDEPA: Micro Região CT: Ilhas, Humaita/Navegantes

Representante Legal: CPF: 006.880.720-11

RG: 4084155953 Órgão Expedidor: SSP/RS

Telefone: 997264705 E-Mail:

Endereço:

Cidade/UF: Porto Alegre Bairro: Arquipélago CEP: 90090-400

Período de mandato da diretoria: Início: 01/01/19 Fim: 01/01/22

Endereço: Bairro: Arquipélago 

Telefones: 3203-1676 CEP: 90090-400

Número da Conta Corrente: 06.062650.0-5 Agência: 847 Banco: Banrisul

Número Conta Poupança: 41.187571.0-4 Agência: 847 Banco: Banrisul

Total mínimo de atendimento mês: 180

Valor repasse mensal (R$) - Fev à Abr R$ 48.239,61 Quant. parcelas (ano): 3

Valor repasse mensal (R$) - Mai à Jan* R$ 50.651,59 Quant. parcelas (ano): 9

Início da parceria: 01/01/18 Fim da parceria: 31/12/22

USBEE - Centro Marista N. Sra. Aparecida das Águas

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

USBEE - Centro Social Marista N. Srª Aparecida das Águas

2. DADOS DA PARCERIA (Preencher após celebração do Termo de Colaboração)

http://redemarista.org.br/

ir.lunkes@maristas.org.br

1.2 UNIDADE DE ATENDIMENTO

Rua Nossa  Senhora Aparecida, nº 1455

Diego Lunkes

* Valor considerando o reajuste anual

USBEE - Centro Social Marista N. Srª Aparecida das Águas

Rua Nossa Senhora Aparecida, Nº 3144

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 06 - 15 anos
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PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO DO OBJETO (PEO)

Nº DE TURMAS
PRAZO ATINGIMENTO DA 

META

12 12 meses

3. EXPERIÊNCIA, DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E IMPACTO SOCIAL ESPERADO

O centro social marista aparecida das águas está localizado na região do arquipélago, mais especificamente na ilha grande dos marinheiros, onde a unidade águas está em funcionamento desde 1º de março de 1999, quando os irmãos maristas receberam a obra 

social, então nomeada como “sociedade amigos das ilhas (SASDI)”, das irmãs cônegas de santo agostinho, que aqui estavam desde 1972, e que, sensibilizadas com a vulnerabilidade social e econômica da população, fundaram a 1ª instituição para dar apoio social 

e educativo aos moradores da ilha. Desde o início procuraram conveniar os serviços com a prefeitura de Porto Alegre, como o antigo SASE (serviço de atendimento socioeducativo), como forma de garantir um atendimento de qualidade.    Dando continuidade a 

esta proposta, a rede Marista manteve e ampliou atendimentos através de parcerias e convênios, como scfv, trabalho educativo, jovem aprendiz, CMDCA, além da iniciativa privada e de recursos próprios.  Em 2018 a rede marista completou 20 anos de 

atendimento na ilha grande dos marinheiros, tendo desenvolvido diversos projetos voltados para a formação de crianças e adolescentes, através da arte e do esporte, como também da participação cidadã, onde, para melhoria da qualidade de vida de toda 

comunidade, promoveu a implantação de um galpão de reciclagem e o incentivou a população na representatividade junto as redes de atendimento como o orçamento participativo.  

 Por ser bem próxima do centro da cidade o fácil acesso permitiu um aumento populacional, na ilha grande dos marinheiros, nas últimas décadas, aumento este que se deu de forma desordenada e sem planejamento, com muitas invasões e apropriações de 

terrenos e lotes. Como resultado disso, a comunidade vive em extrema vulnerabilidade social apresentando avanços muito pequenos no desenvolvimento local, sem investimentos em saneamento básico, coleta seletiva, educação, saúde, esporte e lazer. (ver 

dados publicados em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/22199) uma única escola de ensino fundamental atende   as demandas de alfabetização de crianças e adultos (EJA), com 73 anos de funcionamento  encontra-se com infraestrutura e 

recursos precários. Para cursar o ensino médio é preciso sair do território, e a procura pela educação de jovens e adultos é tão baixa que compromete a sua manutenção na escola a cada ano.  A comunidade conta ainda com um posto de saúde que apresenta falta 

de médicos para atendimentos e muitas vezes de medicamentos e vacinas básicas para a população. Anteriormente, contava-se com um CRAS (centro de referência da assistência social) dentro da ilha grande, que foi recolocado na Ilha da Pintada.  Conta-se ainda 

com uma pequena biblioteca comunitária que persiste apesar das dificuldades locais. A violência é um fator de risco para o desenvolvimento das famílias e está em constante crescimento, promovendo frequentes casos de abandono das moradias e ocorrências de 

enfrentamento do crime organizado.  O território, encontra-se ainda muito fundamentado na cultura do assistencialismo. Cultura está gerada por um processo histórico de doações, e forjada pela realidade anual das enchentes, que provocam perdas e destruições 

e se caracterizam por um ciclo climático da região, oportunizando ações sociais de arrecadação que beneficiam, mas ao mesmo tempo estimulam a acomodação social. Portanto, a ilha grande dos marinheiros conta com o centro social marista como única 

instituição capaz de impulsionar o desenvolvimento cidadão da comunidade. O SCFV é um espaço protetivo e educativo para mais de 150 famílias que, sem este atendimento, não teria condições de se quer alimentar seus filhos, pois a grande maioria da 

população vive da reciclagem do lixo.  Além das necessidades básicas o centro marista é o espaço de oportunidades que acolhe crianças e jovens que ficariam ociosos e a mercê dos riscos sociais como a criminalidade. As crianças e adolescentes da comunidade 

necessitam de estímulos, de incentivo e de uma educação social voltada para desenvolver sujeitos mais críticos, capazes de compreender sua realidade e promover mudanças.

O Centro Social Marista Aparecida das Águas pretende desenvolver cidadãos críticos, solidários e agentes de transformação social, oportunizando uma formação complementar a escola e a família, com vistas para que as crianças e adolescentes da ilha grande dos 

marinheiros venham a se tornar sujeitos ativos e participativos, capazes de mudar sua própria história. Através de processos de reflexão e de expressão o scfv tem a intensão de impulsionar a melhoria da qualidade de vida da comunidade e fortalecer vínculos 

familiares e comunitários empoderando os educandos na busca de um projeto de vida e de alternativas saudáveis de vida, reduzindo índices de violência, desemprego e analfabetismo no território.

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO

Experiências da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar o

objeto do Plano de Trabalho.

Descrição da realidade onde a Organização da Sociedade Civil está inserida,

demonstrando o nexo entre as realidade e as atividades previstas no Plano de

Trabalho para obtenção do impacto social esperado.

Impacto Social esperado com a execução do serviço/projeto/programa

OBJETIVOS METAS A SEREM ATINGIDAS ATIVIDADES / OFICINAS / AÇÃO
PARÂMETROS DE VERIFICAÇÃO 

QUANTO AO CUMPRIMENTO DA META

• Registro de frequência dos educandos  

• Lista de presença em reuniões 

familiares 

• Participação das famílias em eventos  

• Número de atendimentos sociais e 

pedagógicos (famílias e educandos) 

• Listas de educandos matriculados na 

escola local

1) Oportunizar um espaço protetivo que venha a complementar as ações da família e da comunidade na 

proteção de direitos e no desenvolvimento de crianças e adolescentes bem como no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais    

a) Atendimento a 180 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, no 

contraturno escolar visando contemplar 40% público da escola 

Alvarenga Peixoto, ensino fundamental.

b) Inserir em média 180 crianças e adolescentes, em um espaço 

protetivo, para reduzir os riscos de possíveis danos sociais em até 80% 

dos atendidos." 

• Sistemática do convívio: dozes turmas, dividas por faixas etárias entre 6,7 e 

8 anos, 9,10 e 11 anos e de 12,13 14/15 anos, sendo seis no turno da manhã e 

seis no turno da tarde.

• Oficinas pedagógicas de cultura e arte, percussão, dança criativa, esporte 

colaborativo, teatro e EDUCOM  (educomunicação/informática), aonde todas 

as crianças participam de todas oficinas, duas por tuno, de acordo com a 

idade e com um planejamento voltado para cada faixa etária. (anexo quadro 

de Horários ) 

• Rotina obedece um cronograma de horários, organizando as atividades, que 

envolvem:  atividades específicas das oficinas, atividades recreativas e 

horários para as refeições e higienização, contemplando os respectivos 

turnos.

• Reuniões com as famílias - bimestrais  

• Atendimento do serviço social e pedagógico como apoio as famílias e 

educandos (conforme demandas) 

• Inserções acordadas com o CRAS para atingimento da meta (180 

educandos). 
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PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO DO OBJETO (PEO)

12 12 meses

12 12 meses

12 12 meses

12 12 meses
5) Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

a) Promover em todas atividades a oportunidade dos grupos se 

organizarem de forma colaborativa, incentivando a construção de 

trabalhos em grupo (100% educandos)  

                                                                                                                                              

b) Promover ações mensais que envolvam a participação das famílias 

em nosso espaço (30%);     

                                                                                                                                                        

c) Ofertar eventos festivos para toda a comunidade (02 ao ano).  

• Festa da Família   ofertada a comunidade com média de 300 pessoas 

participantes 

• Palestras ofertadas para a comunidade (saúde da mulher, economia 

solidária)  

• Registro de frequência das famílias  

• Fotos e vídeos 

• Postagens em nossa página no face 

dos eventos promovidos  

• Planejamentos educadores 

• Registro de atividades diárias dos 

educadores 

• Relatório mensal atividades  

• Oficinas de sabão ecológico para os educandos dos grupos

• Oficina de sabão ecológico para os responsáveis   

• Construção de um jardim suspenso feito com material reciclado 

• Oficinas de artesanato reaproveitando material reciclado para as famílias 

• Palestra de separação do lixo para os educandos e famílias  

4) Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, 

bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos fortalecendo sua 

formação cidadã;

a) Oportunizar a 100% de nossos atendidos o contato com diversas 

formas de manifestação cultural, potencializando sua criatividade e 

suas habilidades artísticas, valorizando a arte e cultura brasileira;

                                                                                                                                              

b) Promover processos reflexivos sobre as temáticas pertinentes a 

formação da cidadania de acordo com a faixa etária de cada grupo 

(180 educandos).

• Oficinas cultura e arte (artes plásticas, personagens da arte, trabalhos 

manuais e artesanato)

• EDUCOM (educomunicação /audiovisual)

• dança criativa (ritmos e modalidades da dança no mundo)  

• mostra de dança onde cada grupo apresenta uma coreografia para os 

demais 

• esporte colaborativo (modalidades esportivas e suas origens)                                 

• temática da copa explorando as culturas e os esportes dos países 

participantes)

• percussão (ritmos brasileiros e mundiais)

• teatro (expressão corporal, oratória, movimento e domínio do corpo)                      

• saídas a campo para exposições e feiras como forma de estimular o contato 

com a cultura popular                                               

• saídas a campo para apresentações dos grupos de percussão e dança 

(quando possível) 

• exposição de trabalhos artísticos para as famílias (mostra de cultura e 

arte/café cultural)" 

• Material produzido nas oficinas 

(produtos artísticos) 

• Registro de frequência dos educandos 

• Fotos e vídeos 

• Postagens em nossa página no face 

das apresentações, feiras a mostras 

• Registro de presença das famílias 

• Planejamentos educadores 

• Registro de atividades diárias dos 

educadores 

• Relatório mensal atividades  

• Lista de frequência das famílias nas 

oficinas  

• Produtos resultantes das oficinas de 

sabão, jardinagem e artesanato 

• Fotos e vídeos 

• Projetos elaborados pelos educadores 

(planejamento) 

• Registro de atividades diárias 

• Relatórios mensais 

3)  Promover a preservação e cuidados com o meio ambiente a partir do incentivo a atitudes construtivas 

e participativas voltadas para sustentabilidade junto à comunidade;

a) Ampliar a consciência ecológica de preservação para melhoria da 

qualidade de vida da região, visando o entendimento da seletividade 

do lixo como forma de promoção da saúde dos moradores 80 crianças 

e adolescentes;

b) Envolver os responsáveis  em pelo menos 50% dos projetos e 

temas trabalhados referente ao meio ambiente.

2) Promover a valorização da comunidade onde estão inseridos, através do fortalecimento da identidade 

local, resgatando sua história e ressaltando suas belezas naturais;

a) Fomentar a autoestima da população reconhecendo e valorizando 

sua história e se entendendo como parte integrante do município de 

Porto Alegre - 130 famílias dos educandos atendidos scfv

b) 30% dos atendidos possam se tornar multiplicadores dos 

conhecimentos e das possibilidades que descobriram sobre o 

território.   

• Pesquisa sobre a história da ilha grande dos marinheiros realizada pelos 

educandos  

• Reflexões acerca dos documentários feitos no território (ilha das flores) 

criação de um blog pelos próprios educandos para expressarem a identidade 

da comunidade e da juventude local 

• Oficinas de cultura e artes com temas como a cultura local, sua origem e 

formação 

• Projeto de apresentação artística com um roteiro que venha contar a 

história da formação da comunidade da ilha grande dos marinheiros para as 

famílias 

• Oficinas de EDUCOM para as mães com a temática da história local contada 

por elas     

• Material produzido nas oficinas 

(produtos - blog, fotos, vídeos)   

• Lista de frequência mães nas oficinas 

• Planejamentos educadores 

• Registro de atividades diárias dos 

educadores 

• Relatório mensal atividades   
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PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO DO OBJETO (PEO)

12 12 meses

DURAÇÃO

12:45

13:05  às 13:20

13:20  às 14:00

14:00  às 15:15

15:15

15:30  às  16:00 

 16:00   às 16:55

16:55

08:15

08:30 às 8:45

8:45  às  09:15

9:15  às 10:00

10:00  às 10:15

10:15  às 11:20 

11:20  às 12:00

12:05

12:45

13:05  às 13:20

13:20  às 14:00

Higiene / Almoço 

Almoço 

DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ATENDIDO/PÚBLICO PRIORITÁRIOOFICINAS/ATIVIDADES PREPONDERANTES

 Transporte Escolar  Partindo da Parada  na Escola Estadual Alvarenga Peixoto  dirigindo-se ao Centro Social . 

Higiene 

MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 

Intervalo para Higiene 

Cultura e arte, teatro e EDUCOM (educomunicação/informática)

MANHÃ

 Transporte Escolar  Partindo da Parada  da Escola Estadual Alvarenga Peixoto  dirigindo-se ao Centro Social . 

Higiene 

Café 

Percussão, esporte e dança

MÊS DE JANEIRO 

6) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo moderno através de uma educação social voltada para o efetivo 

exercício da cidadania e para a formação de agentes de transformação social.  

a) Oportunizar a formação de uma identidade social, do protagonismo 

juvenil ,  do espírito colaborativo, da melhoria da qualidade de vida 

dos educandos e suas famílias através da discussão de temáticas 

relativas a formação cidadã conforme faixa etária. (100 % educandos);    

             

b) Participação nos eventos escolares, comunitários do território (50% 

educandos).

• O planejamento será distribuído ao longo do ano em eixos temáticos como 

saúde e autocuidado, saúde ecologia e meio ambiente, saúde arte e cultura, 

saúde sexualidade e gênero. Também em temas transversais como 

direitos/deveres, projeto de vida, promoção da vida dentre outros que visem 

uma melhor compreensão da sua realidade social e das suas possíveis 

transformações. Tais projetos serão formulados conforme a demanda de 

interesse dos educandos.  

• Registro de frequência das famílias  

• Fotos e vídeos 

• Projetos (planejamentos educadores) 

• Registro de atividades diárias dos 

educadores 

• Relatório mensal atividades  

5. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Transporte Escolar  Partindo da Parada  no Centro Social dirigindo-se a ultima parada na Escola Estadual Alvarenga Peixoto  às 17:15 

Momentos diversificados de cultura, lazer e integração envolvendo atividades /oficinas de : Culinária,  Dança,  Educação Física  Música , Teatro , Artes e Recreativas 

( Conforme Planejamento Verão 2019 anexo  ) 

• Crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social, que 

necessitam de espaço protetivo.  

• Crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade 

social, que necessitam de espaço protetivo.

Transporte Escolar  Partindo da Parada  no Centro Social dirigindo-se a ultima parada na Escola Estadual  Alvarenga Peixoto 

TARDE 

 Transporte Escolar  Partindo da Parada  na Escola Estadual Alvarenga Peixoto  dirigindo-se ao Centro Social . 

Higiene 

Almoço 

Momentos diversificados de cultura, lazer e integração envolvendo atividades /oficinas de : Culinária,  Dança,  Educação Física  Música , Teatro , Artes e Recreativas 

( Conforme Planejamento Verão 2019 anexo  ) 

Higiene 

Lanche 
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PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO DO OBJETO (PEO)

14:00   às 15:15 

15:15

15:30  às 16:00 

 16:00   às 16:55

16:55

17:00 ÁS 19:00

Valor Mensal

1° Trimestre

Valor Mensal

2° Trimestre

Valor Mensal

3° Trimestre

Valor Mensal

4° Trimestre

Total 

1° Trimestrre

Total 

2° Trimestre

Total 

3° Trimestre

Total 

4° Trimestre
TOTAL ANUAL PERCENTUAL

28.871,28R$            31.104,24R$       31.104,24R$            31.104,24R$                   86.613,84R$       93.312,72R$                                                                     93.312,72R$       93.312,72R$        366.551,99R$     69%

-R$                       -R$                   -R$                        -R$                               -R$                   -R$                                                                                 -R$                   -R$                    -R$                   0%

13.982,42R$            13.765,33R$       13.765,33R$            13.765,33R$                   41.947,26R$       41.295,99R$                                                                     41.295,99R$       41.295,99R$        165.835,23R$     31%

-R$                       -R$                   -R$                        -R$                               -R$                   -R$                                                                                 -R$                   -R$                    -R$                   0%

42.853,70R$            44.869,57R$       44.869,57R$            44.869,57R$                   128.561,10R$     134.608,71R$                                                                   134.608,71R$     134.608,71R$      532.387,22R$     100%

RECEITA MENSAL N° DE PARCELAS RECEITA TOTAL DO PERCENTUAL
48.239,61R$        3 144.718,83R$                 24%
50.651,59  R$        9 455.864,31R$                 76%

600.583,14R$                 100,00%

 R$                   68.195,92 11,35%

Porto Alegre,

APROVADO
Porto Alegre,

Fundação de Assistência Social e Cidadania - FASC

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto à Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) de Porto Alegre sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com o Tesouro do Município ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública de Porto Alegre, que impeça o estabelecimento do Termo de Colaboração proposto, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

9. APROVAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Luciando da Rosa Barrachini - Gerente Social

USBEE - Centro Social Marista N. Srª Aparecida das Águas

2 de setembro de 2019

2 de setembro de 2019

Higiene 

Lanche 

Cultura e arte, teatro e EDUCOM (educomunicação/informática)

7. FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento da parceria será de responsabilidade da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, por meio de acompanhamento "in loco", orientações, reuniões, análise de documentos, e demais ações que contribuam para o bom desempenho da parceria.

Receita Total (Ano)

Saldo final disponível

6.1 PAGAMENTO DE PESSOAL

6.3 MATERIAL DE CONSUMO

6.4 MATERIAL PERMANENTE

CUSTO TOTAL (6.1+6.2+6.3+6.4)

6.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Percussão, esporte e dança

Palestras, feiras, mostras, celebrações e reuniões familiares.      

Transporte Escolar  Partindo da Parada  no Centro Social dirigindo-se a ultima parada na Escola Alvarenga Peixoto às 17:15 

6. RECURSOS PARA ALCANCE DAS METAS (GRUPOS DE DESPESA)

NOITE/VESPERTINO 
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PLANO DE TRABALHO
EQUIPE DE TRABALHO

FUNÇÃO
HORAS/

SEMANA
QUANT  SALÁRIO BRUTO  INSALUBRIDADE 

 ENCARGOS 

(INSS, FGTS, PIS) 
 VT  TOTAL  PROVISÃO 

Coordenação Pedagógica 40 1 3.737,91R$                299,03R$             150,00R$         4.186,94R$          786,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             -R$               2.302,91R$          448,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             269,00R$         2.571,91R$          448,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             233,00R$         2.535,91R$          448,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             521,00R$         2.823,91R$          448,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             150,00R$         2.452,91R$          448,87R$             

Educador Social 40 1 2.132,32R$                170,59R$             -R$               2.302,91R$          448,87R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 40 1 1.119,46R$                173,46R$               89,56R$               -R$               1.382,48R$          272,17R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 40 1 1.066,15R$                173,46R$               85,29R$               1.324,90R$          260,95R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 44 1 1.172,77R$                190,80R$               93,82R$               1.457,39R$          287,05R$             

Cozinheira 40 1 1.994,10R$                159,53R$             2.153,63R$          419,78R$             

Auxiliar de Cozinha 44 1 1.261,57R$                190,80R$               100,93R$             1.553,30R$          305,74R$             

Auxiliar Administrativo 40 1 1.687,23R$                134,98R$             1.822,21R$          355,18R$             

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

TOTAL 28.871,28R$  5.380,98R$    

10. DESCRIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO - 1º Trimestre
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PLANO DE TRABALHO
EQUIPE DE TRABALHO

FUNÇÃO
HORAS/

SEMANA
QUANT  SALÁRIO BRUTO  INSALUBRIDADE 

 ENCARGOS 

(INSS, FGTS, PIS) 
 VT  TOTAL  PROVISÃO 

Educador Social 40 1 2.231,90R$                178,55R$             495,05R$         2.905,50R$          469,84R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 40 1 1.237,34R$                181,46R$               98,99R$               -R$               1.517,79R$          298,67R$             

Auxiliar de Cozinha 44 1 1.277,10R$                199,60R$               102,17R$             1.578,87R$          310,86R$             

Cozinheira 40 1 2.087,22R$                166,98R$             2.254,20R$          439,38R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 44 1 1.227,54R$                199,60R$               98,20R$               1.525,34R$          300,43R$             

Educador Social 40 1 2.232,14R$                178,57R$             344,00R$         2.754,71R$          469,89R$             

Coordenação Pedagógica 40 1 3.912,47R$                313,00R$             -R$               4.225,47R$          823,61R$             

Educador Social 40 1 2.231,90R$                178,55R$             299,01R$         2.709,46R$          469,84R$             

Auxiliar de Serviços Gerais 40 1 1.115,94R$                181,46R$               89,28R$               1.386,68R$          273,12R$             

Educador Social 40 1 2.231,90R$                178,55R$             229,03R$         2.639,48R$          469,84R$             

Assistente Administrativo 44 1 2.455,36R$                196,43R$             2.651,79R$          516,88R$             

Educador Social 40 1 2.231,90R$                178,55R$             134,05R$         2.544,50R$          469,84R$             

Educador Social 40 1 2.231,90R$                178,55R$             2.410,45R$          469,84R$             

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

-R$                   -R$                    

TOTAL 31.104,24R$  5.782,02R$    

10. DESCRIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO - 2º, 3º e 4º Trimestres

Elaborado por: CGCONV
Prefeitura de Porto Alegre

Fundação de Assistência Social e Cidadania F011 - Versão: 00



            

PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA (PEF)

VALOR MENSAL DO REPASSE: 48.239,61R$      

NATUREZA DA DESPESA DETALHAMENTO VALOR MENSAL TOTAL TRIMESTRE

Salário da Equipe de Trabalho (descrita na aba 3)  R$             28.871,28 86.613,84R$             

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

 R$             28.871,28  R$             86.613,84 

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -    R$                            -   

Alimentação  R$             11.032,42  R$             33.097,26 

Material de construção, reformas, materiais eletricos e 

hidraulicos.
 R$                   400,00  R$                1.200,00 

Materiais didáticos, pedagogicos, de expediente.  R$                1.550,00  R$                4.650,00 

Material de Higiene e Limpeza  R$                1.000,00  R$                3.000,00 

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$             13.982,42  R$             41.947,26 

 R$                            -    R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -   

 R$                            -    R$                            -   

 R$               5.385,91  R$             16.157,74 

 R$      48.239,61  R$    144.718,84 

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (Aplicação Fev à Abr)

Total do item Pagamento de Pessoal

PROVISÃO

TOTAL GERAL

PAGAMENTO DE PESSOAL 

Total do item Material de Consumo

Total do item Material Permanente

MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total do item Serviços de Terceiros
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PLANO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA (PEF)

VALOR MENSAL DO REPASSE: 50.651,59R$      

NATUREZA DA DESPESA DETALHAMENTO VALOR MENSAL TOTAL TRIMESTRE

Salário da Equipe de Trabalho (descrita na aba 3.1)  R$             31.104,24 93.312,72R$             

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

 R$             31.104,24  R$             93.312,72 

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -    R$                           -   

Alimentação  R$             10.815,33  R$             32.445,99 

Material de construção, reformas, materiais eletricos e 

hidraulicos.
 R$                   400,00  R$               1.200,00 

Materiais didáticos, pedagogicos, de expediente.  R$               1.550,00  R$               4.650,00 

Material de Higiene e Limpeza  R$               1.000,00  R$               3.000,00 

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$             13.765,33  R$             41.295,99 

 R$                           -    R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -   

 R$                           -    R$                           -   

 R$               5.782,02  R$             17.346,06 

 R$      50.651,59  R$    151.954,77 TOTAL GERAL

MATERIAL DE CONSUMO

Total do item Material de Consumo

MATERIAL PERMANENTE

Total do item Material Permanente

PROVISÃO

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (Aplicação Mai à Jan)

PAGAMENTO DE PESSOAL 

Total do item Pagamento de Pessoal

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total do item Serviços de Terceiros
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