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PROPOSTA SIMPLIFICADA 
 

1.   Nome do Projeto 
 

LAÇOS DA PAZ 
 

 
 

2.   Dados do Proponente 

Instituição Proponente: ASSOCIAÇÃO BENÉFICA CRISTÃ PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL – 
 

ABC PRODEIN 

CNPJ: CNPJ: 06.309.646/0001-31 

Endereço completo: Área Especial 22, Setor Central, Cidade Estrutural, Brasília/DF 

CEP: 71.261-365 

Telefone da instituição: 3244-9131 

Nome do Dirigente: Luz Mery Suarez Rodriguez 

CPF: 741.183.401-78 

Cargo na Instituição: Dirigente 

Telefone do Dirigente: (61) 98212-3636 

 
 

3.   Descrição da Proposta 

Período de Execução Total do Projeto: 24 meses. 

 
 

Setor Leste, Área Especial 3, Quadra 3, conjunto 22, 
Local de Execução do Projeto (Endereço): 

Estrutural, Distrito Federal. 

Identificação do Objeto: 
 

 
 
O objeto do presente projeto é a oferta de oficinas pedagógicas e de convivência para 210 crianças e 

adolescentes, residentes na Região Administrativa Estrutural, a partir de uma metodologia pedagógica ativa, 

integradora e humanizada, assim como proteger crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social, tais como: trabalho infantil, negligência e consumo de álcool e drogas, com ênfase 

na formação de valores e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e propagando a Cultura 

da Paz. O projeto Laços da Paz tem por finalidade levar não somente o ensinamento técnico, mas contribuir 
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com a inclusão social, formação de caráter, desenvolvimento de senso crítico e auxiliar diretamente na 

evolução da qualidade de vida dos beneficiários. 

Por meio do Projeto, terão incentivo ao desenvolvimento de habilidades físicas e cognitivas, potencializadas 

mediante a segurança alimentar, através da oferta de alimentação de qualidade durante todo o projeto. As 

oficinas pedagógicas e de convivência, desdobram-se no acompanhamento escolar mediante a reforço em 

português e matemática, e introdução de novos saberes no campo da informática e da música. As oficinas 

acontecerão de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar, sendo 105 usuários no turno matutino e 105 

no turno vespertino. 

 
 

Justificativa da Proposição: 
 

 
 

O artigo 227 da Constituição Federal, estabelece: “É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” Todavia, é fato que esses direitos vêm sendo negligenciados e a exclusão 

social agrava o déficit alimentar e a exploração infantil. Essa realidade é observada de maneira concreta na 

Região Administrativa Estrutural, que é uma das regiões onde se registra um dos piores índices sociais. A 

realidade socioeconômica dessa comunidade, colabora diretamente para que as crianças e adolescentes 

recebam alimentação inadequada, bem como sejam submetidas a empregos que as privam de atividades 

relativas à infância, e influenciam na sua capacidade e disponibilidade para frequentar uma instituição de 

ensino regularmente. Diante desse contexto alarmante, é imprescindível que as organizações do terceiro 

setor que se destinam ao desenvolvimento integral da pessoa humana, busquem estratégias e desenvolvam 

ações que viabilizem direitos e favoreçam a qualidade de vida dos seus assistidos. 

Este projeto irá proporcionar às crianças e adolescentes da comunidade, convivência em espaço seguro e 

com oficinas para ocupação do tempo ocioso, não permitindo que fiquem expostos ao trabalho infantil, 

tráfico de drogas, violência doméstica, entre outros riscos humanos e sociais. 

Diante aos índices de violência na comunidade, é necessário a formação e a capacitação das crianças e 
 

adolescentes, antes que esses virem produto do meio, assim, serão abordados temas como diversidade, 

tolerância, combate ao bullying, preconceito e discriminação, estabelecendo relações de respeito mútuo, 

estreitando as relações de convívio. 
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Os valores sociais são muito importantes, seja nas relações na comunidade ou fora dela, visto que, a 

realidade vivida no dia-a-dia e evidenciada nos meios de comunicação, demonstra que a violência cresce 

consideravelmente, sendo assim, os assistidos terão supervisão e participarão de oficinas pedagógicas e de 

convivência, promovendo a inclusão social, dentro de uma disciplina e com metodologia aplicada, poderão 

obter êxito na vida cotidiana, bem como, galgar sucesso nos estudos, que é um dos pilares primordiais para 

terem acesso ao mercado de trabalho, gerando renda e alavancando suas vidas e de suas famílias. 

Essa iniciativa é ainda mais relevante atualmente, visto que no auge do período pandêmico, as crianças e 

adolescentes tiveram que se adaptar a um modelo de aprendizado que não dominavam, e a maioria não 

possuía estrutura para acompanhar as aulas, tais condições acarretaram situações de infrequência e evasão 

escolar. 

Com o projeto, poderá ser realizado o acompanhamento social e familiar, verificando as condições em que 

os assistidos vivem na comunidade, onde a assistente social poderá mensurar se os assistidos encontram - 

se em situações de risco e vulnerabilidade, realizando o acolhimento dessa criança ou adolescente, com suas 

famílias, de moda a viabilizar mudanças e caso seja necessário realizar o encaminhamento para os órgãos 

de proteção. 

Ademais, o projeto irá proporcionar aos assistidos um espaço seguro e interativo, onde eles serão 

acompanhados individualmente e suas necessidades serão priorizadas, será primordial para formação de 

cidadãos críticos, com valores éticos, empáticos e que conheçam o seu papel na comunidade e na 

sociedade. 

O “Laços da Paz” impactará positivamente outros públicos, além dos já citados, visto que o projeto garantirá 

aos pais e responsáveis a segurança que seus filhos e tutelados serão assistidos em suas necessidades no 

contraturno escolar. A comunidade, por sua vez, contará com mais uma iniciativa benéfica para a população. 

Quanto à proponente, desde sua fundação, oficialmente, em 11/06/2004, a ABC PRODEIN já implementou 

projetos e ações estratégicas, pontuais e contínuas, nas áreas de assistência social, educação e segurança 

alimentar. 

A Instituição mantém desde o ano de 2005, a Creche São José Operário. Vale ressaltar, que antes da abertura 
 

da Creche, a primeira atuação da Instituição na Região Administrativa Estrutural, foi no ano de 2004, quando 

uma equipe visitou o extinto “Lixão da Estrutural”, no local foram observadas famílias em situação de 

vulnerabilidade social, crianças em situação de trabalho infantil e expostas a rejeitos domiciliares. A partir 

da constatação dessa grave situação de violação de direitos, a equipe preocupou-se com a segurança das 

famílias que sobreviviam da coleta de rejeitos e buscou formas de auxiliar na transformação daquela 
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realidade. Inicialmente, a Instituição procurou contribuir para a segurança alimentar das famílias, 

distribuindo refeições diariamente. 

Em 2014/2015, começaram a ser implementados os projetos socioassistenciais, o primeiro projeto 

executado foi denominado como: "A Música Estruturando Vidas" que em parceria com a Secretaria de 

Estado de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e Juventude Unidade de Gestão de Fundos – 

UNGEF, atendeu 90 crianças e adolescentes no contraturno escolar. 

Em 2016, foi implementado o projeto “Casulo do Saber” em parceria com o Fundo da Infância/Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (FIA/CDCA-DF), no qual atendeu 90 alunos de 6 a 17 anos, também no 

contraturno escolar. O mesmo projeto foi reimplementado em 2018, e para aumentar o número de 

atendidos, foram abertas 120 vagas, essa nova iniciativa recebeu o nome de “Construir Futuros”. 

Desde a sua criação, a ABC PRODEIN desenvolve ações solidárias que visam a garantia da vida, proteção à 

família, à maternidade, à infância e atua na promoção e integração ao mercado de trabalho. 

 
 

Objetivo Geral: 
 

 
 

Proporcionar formação, capacitação, inclusão social, através de sensibilização de temas em oficinas 

pedagógicas e de convivência, nas quais a cultura da paz será amplamente trabalhada para às 210 crianças 

e adolescentes que serão atendidas pelo projeto. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

 
 

1. Através de oficinas pedagógicas e de convivência levar não somente o ensinamento técnico, mas 

abranger a temática cultural, tendo a paz como foco principal nos debates e nas relações, sendo possível 

proporcionar a formação do caráter, desenvolver o senso crítico, amizade, interação, formas críticas de 

resolução de conflito e convívio em grupo; 

2. Proteção contra a exposição a situações de risco e vulnerabilidade social, tais como: trabalho infantil, 

negligência e consumo de drogas; 

3. Agregar para tornar a comunidade um lugar de paz e harmonia; 
 

4. Promover a construção de novos saberes e a melhora no desempenho escolar; 
 

5. Fomentar a vivência musical; 
 

6. Fomentar a permanecia dos assistidos no contexto educacional; 
 

7. Proporcionar duas refeições nutritivas aos assistidos de segunda a sábado; 

mailto:adminbrasil@prodein.org


ASSOCIAÇÃO BENÉFICA CRISTÂ PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL - ABC PRODEIN 

Setor Central Área Especial 22 – CEP 71.255-220   Cidade Estrutural – DF 

Telefone: (61) 98212-3636 (61) 32449231 

E-mail: adminbrasil@prodein.org 

 

 

 

8. Construir parceria com os familiares dos assistidos, de modo a auxiliar na reconstrução e no 

fortalecimento de vínculos e nas demandas cotidianas, bem como articular rede de vivência e de 

solidariedade envolvendo os 210 usuários, seus pais e responsáveis. 

 
 
 
 

4.   METAS  

Nº DA META META RESULTADO 

01 Divulgação Levar   ao   conhecimento   da   população   as   vagas   disponíveis   para 
 

participação no projeto. 

02 Recursos 

Humanos 

Contratação de pessoal qualificado para laborarem no projeto. 

03 Inscrição Inscrição de 210 crianças e adolescente. 

 
 

04 

Oficinas de 

convivência e 

aprendizagem 

Alcançar o melhoramento nas disciplinas escolares, bem como, evolução 

nas relações sociais, onde poderá ser consolidado o vínculo de amizades, 

tolerância, senso crítico e analítico, onde a cultura da paz promoverá aos 

participantes laços de afeto, bem como, estes serão multiplicadores dos 

ensinamentos aprendidos no projeto. 

 
 

05 

Oficina de 
 

computação 

Almeja-se que todas as crianças e adolescentes possam ao final do período 
 

do projeto, estarem aptos a operar um microcomputador e suas 

funcionalidades, para que no futuro, possam galgar o mercado de 

trabalho. 

06 Alimentação Oferecer café da manhã e almoço para os assistidos que participarão do 
 

projeto no período matutino e almoço e lanche da tarde para os assistidos 

que participarão do projeto no período vespertino. O cardápio e a 

preparação dos alimentos obedecerão às orientações técnicas dos 

nutricionistas. 

 
 

07 

Questionário 

Social 

Aplicação de questionário social/comunitário, sobre o tema cultura da 

paz, onde será possível averiguar o nível dos participantes sobre o tema, 

abordando temas como a paz, violência, se a comunidade e os ambientes 

que frequentam proporcionam a violência, se cometeu ou se sofreu algum 

tipo de violência, o que a comunidade precisa para se tornar um ambiente 

de paz. 

mailto:adminbrasil@prodein.org


ASSOCIAÇÃO BENÉFICA CRISTÂ PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL - ABC PRODEIN 

Setor Central Área Especial 22 – CEP 71.255-220   Cidade Estrutural – DF 

Telefone: (61) 98212-3636 (61) 32449231 

E-mail: adminbrasil@prodein.org 

 

 

 

5.   METODOLOGIA  

 
 
O projeto “Laços da Paz” será realizado na Região Administrativa Estrutural e atenderá as crianças e 

adolescentes que residem no local. A divulgação do projeto por meio de folders e redes sociais, será 

realizada ainda no primeiro mês de execução, e à medida que houver a procura, será aplicado o questionário 

social para coletar informações sobre alguns aspectos da vida escolar, condições socioeconômicas e 

culturais. Concretamente, as 210 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses serão selecionadas 

entre as que estejam em risco pessoal ou que pertençam a famílias de catadores de recicláveis ou que 

estejam em situação de vulnerabilidade social. Os participantes precisarão está devidamente matriculados 

na rede pública de ensino. 

Após o período inicial de divulgação e acolhimento, será gerado ficha de inscrição, onde constarão as oficinas 

a serem ofertadas e o relatório circunstanciado, onde ao longo do projeto, será feito o acompanhamento e 

evolução da criança ou adolescente. Ao dar início os procedimentos de formatação do projeto, será 

contratado via processo seletivo, profissionais para laborarem na parceria, onde agregarão valores sociais e 

profissionais aos assistidos. 

As oficinas ocorrerão no contraturno escolar de segunda a sexta, das 08h:15min às 17h:15min, serão 

atendidos 210 crianças e adolescentes por dia, 105 em cada turno, separados em 6 turmas. 

 
 
1. Oficinas de português e matemática: 

 

 
 
As oficinas de português e matemática terão como base o currículo oficial da secretaria de educação, 

buscando adaptar-se à realidade educacional dos assistidos com o intuito de complementar o trabalho da 

unidade de ensino. 

Nas  oficinas  serão  abordados  temas  transversais  de  cidadania,  cultura  da  paz  e  valores  para  o 

desenvolvimento social e cidadão dos usuários, tais como: valorização das datas nacionais, dos princípios de 

solidariedade, justiça, fraternidade, paz, liberdade, respeito ao outro, tolerância e do trabalho em equipe. 

Ao final do projeto, exposição dos trabalhos e atividades desenvolvidos ao longo do ano. 

 
 

2. Oficinas de música: 
 

 
 
Nas oficinas de música os participantes poderão aprender sobre música e canto, despertando assim, para 

uma nova cultura. 
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As oficinas disporão de ambiente propício para estreitar as relações interpessoais entre os participantes do 

projeto, onde estarão focados no propósito de mudança. 

 
 

3.      Oficinas de informática: 
 

 
 

As oficinas de informática irão ocorrer conforme grade de aprendizagem, o conteúdo a ser ministrado 

contará com informações de hardware e periféricos, edição de textos e planilhas, internet, manutenções 

necessárias, utilização de mídias sociais, elaborações de apresentações em Powerpoint, conhecimentos 

sólidos de Excel Básico e outras ferramentas. Proporcionando ao aluno conhecimento adequado para 

operarem microcomputadores em suas relações futuras, sejam de trabalhos acadêmicos ou mercado de 

trabalho. 

 
 

As atividades de reforço escolar, música e informática se desenvolverão durante 23 meses, no âmbito da 

parceria, considerando que o preparo das instalações, a capacitação dos funcionários e a divulgação e 

seleção das 210 crianças e adolescentes que ocorrerão no primeiro mês do Projeto. 

 
 

✓ Cultura da Paz: 
 

 
 

A cultura da paz será edifica diariamente, consolidando-se nos relacionamentos com os semelhantes, como 

lidar com as dificuldades e conflitos, na valorização do ser humano, no exercício do respeito ao próximo e 

da tolerância. Para que isso aconteça, os profissionais passaram por uma capacitação inicial relacionadas 

aos princípios da cultura da paz, que é definida como conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos 

e das liberdades sociais, promovendo a paz entre as pessoas, as comunidades, as cidades e as nações, 

podendo ser a cultura da paz, utilizada como meio de políticas públicas para transformação de realidade 

social. 

 
 

✓ Alimentação: 
 

 
 

Além das oficinas citadas acima, será ofertado alimentação balanceada, de forma regular, na qual as crianças 

e adolescentes, poderão alimentar-se no encontro dos turnos matutinos e vespertinos, chegando ou indo 

para suas atividades escolares. Os alunos que frequentarem as oficinas no período matutino, receberão café 
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da manhã às 08h:30min e almoço às 11h:00min, já os alunos que frequentarem as oficinas no período 

vespertino, receberão almoço às 13h:15min e o lanche da tarde às 16h:45min. 

Os alimentos perecíveis serão adquiridos mensalmente, no processo de compra será observado o manejo 

adequado dos alimentos, visto que os perecíveis devem ser armazenados sob refrigeração em local 

adequado. A nutricionista voluntária que já desenvolve atividades na Instituição, irá prescrever o cardápio 

mensal de acordo com os alimentos adquiridos, também fará ajustes na lista de compras a fim de controlar 

a quantidades e incluir e excluir alimentos. 

 
 

✓ Colaboradores: 
 

 
A contratação de funcionários será por 24 meses, em regime da CLT. Os funcionários do projeto serão 

selecionados e contratados no regime de contrato por tempo determinado juntamente com a aprovação do 

projeto. Nos primeiros 15 dias, após selecionados, os profissionais serão capacitados pela ABC PRODEIN e 

receberão instruções para atuar no projeto. Também serão responsáveis por auxiliar a divulgação do projeto 

para a seleção dos usuários, bem como por entregar o primeiro cronograma semestral, contendo o 

planejamento das atividades para cada faixa etária dos turnos vespertino e matutino. 

 
 

✓ Medidas relativas à pandemia de Covid-19: 
 

 
 

Todas as medidas inerentes à prevenção contra a proliferação do novo coronavírus serão compridas 

rigorosamente. A Instituição seguirá as instruções do documento lançado pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal para garantir a segurança dos assistidos durante o período pandêmico, bem como serão 

observadas outras recomendações de órgão sanitários. 

 
 

A visão principal do projeto é formar cidadão de bem, que possam num futuro próximo, ingressarem em 

instituições de ensino superior e no mercado de trabalho, com formação técnica básica e social. Acredita- 

se, que ocupando o tempo das crianças e adolescentes num período extenso de suas semanas, ou seja, de 

segunda a sábado, e proporcionando-lhes um ambiente de aprendizado confortável, com refeições 

nutritivas e profissionais preparados, o projeto poderá tornar-se um catalisador de mudanças e um ponto 

de apoio na comunidade. 
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6. RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 
 

Cargo Atribuições  
Nº de 

profissionais 
 
 

Coordenar todo o projeto, proporcionado a fluidez 

Tipo de 
contratação 
(CLT, MEI ou 

RPA) 

 

Duração da 
contratação 
(exemplo: 

horas, meses) 

 

 
Jornada de 

trabalho 

 

Coordenador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente Social 

 

dos procedimentos, desde seu nascedouro até sua 

conclusão e entrega da prestação de contas, bem 

como, acompanhará os assistidos e fará a análise 

dos relatórios trimestrais. 

Acompanhar a matrícula dos assistidos 

observando o recorte de vulnerabilidade, realizar 

atendimento técnico aos assistidos dos projetos 

auxiliando na identificação de soluções e 

proporcionando o acesso a direitos sociais, 

realizar atendimento técnico às famílias, bem com 

realizará a capacitação dos funcionários sobre a 

temática inerente a Cultura da Paz. 

 

1 CLT 24 meses  44 horas 

semanais 

 
 
 
 
 
 

1 CLT 24 meses  30 horas 

semanais 
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Auxiliar Administrativo 

Executar as atividades repassadas pela 
 

coordenação, apoiando administrativamente com 

compras, cotações, documentações em geral. 

 
 

1 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Educador Social 

Realizará planejamento e execução das atividades 
 

de integração social dos participantes, detectando 

e comunicando aos profissionais competentes 

casos de vulnerabilidade social, executando as 

oficinas pedagógicas e de convivência, de acordo 

com planejamento e plano de trabalho. 

 
 

6 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Aux. de Educador Social 

Irá executar atividades junto ao Educador Social, 

bem como, auxiliar em todas as oficinas e 

acompanhamento. 

 
 

6 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Serviços Gerais / Limpeza 

Realizará a limpeza e conservação das instalações, 
 

mantendo o regular funcionamento para 

atendimento das crianças e adolescentes 

 
 

2 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Cozinheira 

Será responsável por confeccionar a alimentação 
 

das crianças e adolescentes diariamente, de forma 

rica e balanceada, conforme orientações da 

nutricionista e cardápio previamente prescrito. 

 
 

1 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 
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Auxiliar de Cozinha 

Irá auxiliar em todo o processo de confecção da 
 

alimentação, bem como, apoio à distribuição das 

refeições aos assistidos no projeto, conforme 

orientação da coordenação. 

 
 

2 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 
 
 

Motorista 

Irá dirigir e manobrar veículos,  transportar 

profissionais, cargas, valores e outros. 

 
 

1 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Vigilante 

Será responsável por controlar o fluxo de pessoas 

a acessos restritos, controlar a entrada e a saída 

de pessoas e mercadoria e auxiliará na segurança 

dos assistidos e profissionais. 

 
 

1 

 
 

CLT 

 
 

24 meses 

 
 

44 horas 

semanais 

 
 

Prestação de Contas 

Será responsável por gerenciar as aquisições de 
 

materiais, emissão de nota fiscal, contratações e 

possíveis demissões, bem como, 

acompanhamento de produção e juntada de 

documentação para prestação de contas parcial e 

final. 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

24 meses 

- 
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7.   PÚBLICO-ALVO   

O foco deste projeto, será à Comunidade da Estrutural, onde serão ofertadas 210 vagas para serem assistidos nas ações propostas, sendo esse número sempre 
 

renovado quando abertura de vagas. 
 

Serão atendidos crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos e 11 meses, onde na fase de inicial, será selecionado crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, 

com deficiência econômica e/ou alimentar. 

 
8.   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO     

SUBVENÇÃO SOCIAL     
Subvenção Social (bens de consumo + auxílio à pessoa física + serviços de terceiros pessoa física + serviços de 
terceiros pessoa jurídica) 

    

Nº da 
Meta 

Atividades da Meta Parcela 01 
(mês 01, 
02 e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 
05 e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 
08 e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 
11 e 12) 

Parcela 05 
(mês 13, 
14 e 15) 

Parcela 06 
(mês 16, 
17 e 18) 

Parcela 07 
(mês 19, 20 

e 21) 

Parcela 08 
(mês 22, 23 

e 24) 

01 Pagamento do coordenador, assistente social, 

auxiliar administrativo, educador social, auxiliar 

de educador social, serviços gerais, cozinheira, 

auxiliar de cozinha, motorista vigilante e empresa 

de contabilidade. 

192.070,22 192.070,22 192.070,22 192.070,22 192.070,22 192.070,22 192.070,22 192.070,22 

02 Aquisição de alimentos perecíveis. 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 

03 Aquisição não perecíveis e materiais de limpeza. 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 15.629,85 

Total Subvenção Social R$ 1.786.639,36 
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AUXÍLIO INVESTIMENTO 

Auxílio Investimento (bens permanentes)     
Nº da 
Meta 

Atividades da Meta Parcela 01 
(mês 01, 02 

e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 05 

e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 08 

e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 11 

e 12) 

Parcela 05 
(mês 13, 14 

e 15) 

Parcela 06 
(mês 16, 17 

e 18) 

Parcela 07 
(mês 19, 20 

e 21) 

Parcela 08 
(mês 22, 23 e 

24) 

04 Aquisição 

carroceria. 

de veículo utilitário com 92.135,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Auxílio Investimento (obras) 

Nº da 
Meta 

Atividades da Meta Parcela 01 
(mês 01, 02 

e 03) 

Parcela 02 
(mês 04, 05 

e 06) 

Parcela 03 
(mês 07, 08 

e 09) 

Parcela 04 
(mês 10, 11 

e 12) 

Parcela 05 
(mês 13, 14 

e 15) 

Parcela 06 
(mês 16, 17 

e 18) 

Parcela 07 
(mês 19, 20 

e 21) 

Parcela 08 
(mês 22, 23 e 

24) 

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

  00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

          
          

Total  Auxílio  Investimento  (Bens  permanentes  + 
obras) 

        

     
 

TOTAL POR PARCELA (total subvenção social + total 
auxílio investimento) 

 
315.464,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 
223.329,92 

 

TOTAL DO PROJETO R$   1.878.774,36 
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9.   RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO  

 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e recursos humanos) R$ 1.786.639,36 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas com obras) R$ 92.135,00 

TOTAL DO PROJETO R$ 1.878.774,36 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brasília- DF, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Luz Mery Suarez Rodriguez 

Presidente 
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