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ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
 
 

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade 

TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:  IMPOSITIVA  ☒           NÃO IMPOSITIVA  ☐  

 

DESTINO DOS RECURSOS:
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  7300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

7300.7301.14.0242.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2578 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

Descrição: Repasse a Associação Filhos Nascidos do Coração - AFINCO visando a realização de cursos de 

capacitação profissional, oficinas culturais e eventos de poesia. 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350 - Outras Despesas Correntes 
 Valor acrescentado: 

 

 90.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados)  

Código de Classificação Econômica: 

            
 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            
 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

 

            

 Valor acrescentado: 

 

       

Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:      90.000 
 

 



 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ 

PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 
Valor retirado: 

90.000 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

     

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 

 

JUSTIFICATIVA:  O projeto Trilha da Cidadania tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 

humano e transformação social intergeracional com a criação de um espaço de convivência plural oferecendo 

às famílias vulneráveis em Porto Alegre através de cursos de qualificação profissional, oficinas culturais de 

hip hop e eventos de poesia. Todas as atividades são abertas e com inscrições gratuitas ao público. 

 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

DAIANA SANTOS 

 

 
 



 



PLANO DE TRABALHO

1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso)

1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores
1.2 – Vereador: Daiana Santos
1.3 – Número:
1.4 – Ano:
1.5 – Valor: R$90.000,00
1.6 – Objeto: Realização de cursos de capacitação profissional, oficinas culturais e eventos
de poesia.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
PROPONENTE

Razão Social: 
Associação Filhos Nascidos do Coração –
AFINCO

CNPJ: 
10857916/0001-16

Endereço: 
Av. Baltazar de Oliveira Garcia 2132, área 8
sala 820

E-mail:
afincors@gmail.com

Site:

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91150-000 DDD/Telefone: 
Conta Corrente: 2136035-2 Banco: Cora SCD Agência: 001
Nome do Representante Legal: Yassanan de Sousa Costa
Identidade/Órgão Expedidor: SSP/RS CPF: 18555063191 DDD/Telefone: 51

992357124

Endereço: 
Av. Amynthas Jacques de Moraes, 271 –
BL.A – Apto 301

E-mail: yassanancosta@gmail.com 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE

3.1 – Ano de fundação: 02/10/2008
3.2 – Foco de atuação: Assistência social e cultura

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos
objeto deste Plano de Trabalho:

A Associação Filhos Nascidos do Coração – AFINCO, com sede na Av. Baltazar de Oliveira
Garcia 2132, área 8 sala 820, bairro Rubem Berta, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº
10857916/0001-16, fundada em 2 de outubro de 2008.
Experiência. Entidade sem fins lucrativos, reconhecidamente de utilidade pública, inscrita no 
CNPJ nº 10857916/0001-16, com atividades realizadas em nossa unidade de formação no 
Centro Humanístico Vida, no bairro Rubem Berta, Porto Alegre/RS.

Realização de projetos permanentes de formação e qualificação profissional nas áreas de 
turismo e hospitalidade, gestão de resíduos hospitalares, cuidador de idosos, informática 
para terceira idade. Atendimentos permanentes com psico-pedagoga gratuito para crianças 
autistas e com problemas de aprendizado. Biblioteca comunitária com acervo diversificado 
com literatura infanto juvenil e adulto.

MISSÃO
Fazer a diferença na vida das pessoas a partir das transformações dos conhecimentos que 
lhes permitam Reescrever as histórias de suas vidas, suas práticas sociais, com foco no 



desenvolvimento pessoal e profissional; fazer a diferença nos processos de inclusão no 
Trabalho, Inclusão Social, Inclusão Digital, Inclusão Educacional e no Empreendedorismo.

VALORES
Primar pela Transparência, Ética, Respeito e Inclusão em todas as nuances, solidariedade, 
Justiça e Legalidade.

VISÃO
Visamos ser uma organização inovadora e sustentável, reconhecida pelo desenvolvimento e 
implantação de projetos culturais, de formação profissional, de inclusão social e educacional,
para todas as faixas etárias, baseados em novas perspectivas e arranjos familiares e sociais,
distantes do racismo e condutas  sociais excludentes e preconceituosas.

Oferecemos cursos de qualificação profissional gratuitos permanentes:
Arrumadeira/Camareira em Serviços de Hotelaria
Higienização Hospitalar
Higienização Empresarial, Limpeza Geral em Condomínios
Organização e Atividades Domésticas
Saladeira
Sucos e Molhos
Comidas em Micro-ondas
Auxiliar de Atendimento em Restaurantes
Etiqueta e Comportamento Social (para atendimento em restaurantes e comércio)
Finanças Pessoais e Orçamento Doméstico
Lavanderia Hospitalar.
Informática para idosos
Além de oferecer atendimento psico-pedagógico gratuito e ações de acolhimento e 
orientação familiar. 
Foco de Atuação
●        Atividades culturais
●        Atendimento psicopedagógico gratuito
●        Ações de acolhimento e orientação familiar

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 10

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1 – Identificação do objeto 

O projeto Trilha da Cidadania tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento humano

e transformação social intergeracional com a criação de um espaço de convivência plural

oferecendo às famílias vulneráveis da região do Eixo Baltazar através de cursos de

qualificação profissional, oficinas culturais de hip hop e eventos de poesia. Todas as

atividades são abertas e com inscrições gratuitas ao público.

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Realizar curso de Arrumadeira/Camareira em Serviços de Hotelaria

● Realizar curso de Higienização Hospitalar

● Realizar curso de Higienização Empresarial, Limpeza Geral em Condomínios

● Realizar curso de Organização e Atividades Domésticas

● Realizar curso de Saladeira

● Realizar curso de Sucos e Molhos



● Realizar curso de Comidas em Micro-ondas

● Realizar curso de Auxiliar de Atendimento em Restaurantes

● Realizar curso de Etiqueta e Comportamento Social (para atendimento em

restaurantes e comércio)

● Realizar curso de Finanças Pessoais e Orçamento Doméstico

● Realizar curso de Lavanderia Hospitalar.

● Realizar curso de Graffiti (hip hop

● Realizar curso profissionalizante de DJ (Disc Jokey de hip hop)

● Realizar curso de Breakdance (hip hop)

● Realizar curso de Rap (hip hop)

● Realizar 5 edições do Slam do Vida (Competição de Poesias)

4.2 – Período de execução:
a) Início: março 2023
b) Término: dezembro de 2023
4.3 – Justificativa:
A pobreza e a extrema pobreza alcançaram em 2021 na América Latina níveis que não

foram observados nos últimos 12 e 20 anos, respectivamente, bem como uma piora dos

índices de desigualdade na região e nas taxas de ocupação e participação no mercado de

trabalho, sobretudo das mulheres, devido à pandemia da COVID-19 e apesar das medidas

de proteção social emergenciais que os países adotaram para freá-la de acordo com a

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

A Secretária-Executiva da Comissão Regional das Nações Unidas, Alicia Bárcena,

apresentou uma nova edição do relatório anual Panorama Social da América Latina 2020, no

qual indica que a pandemia desencadeia um cenário econômico, social e político complexo:

baixo crescimento, aumento da pobreza e crescentes tensões sociais. Além disso, expõe as

desigualdades estruturais que caracterizam as sociedades latino-americanas e os altos

níveis de informalidade e desproteção social, bem como a injusta divisão sexual do trabalho

e a organização social do cuidado, que comprometem o pleno exercício dos direitos e a

autonomia das mulheres.

A pobreza é maior nas áreas rurais, entre crianças e adolescentes; indígenas e

afrodescendentes; e na população com menores níveis educativos.  “A pandemia evidenciou

e exacerbou as grandes lacunas estruturais e, atualmente, vive-se um momento de elevada

incerteza em que ainda não estão delineadas nem a forma nem a velocidade da saída da

crise. Não há dúvida de que os custos da desigualdade se tornaram insustentáveis e que é

necessário reconstruir com igualdade e sustentabilidade, apontando para a criação de um

verdadeiro Estado de bem-estar, tarefa há muito adiada na região”, afirmou Alicia Bárcena.

Especifica que, a curto prazo, é necessário implementar ou dar continuidade às

transferências de emergência propostas pela Comissão: renda básica de emergência (RBE),

auxílio contra a fome e RBE para as mulheres; enquanto que no médio e longo prazo, é

preciso avançar rumo a uma renda básica universal, priorizando as famílias com crianças e



adolescentes, e apostar em sistemas universais, integrais e sustentáveis de proteção social,

ampliando sua cobertura, onde projetos sociais possam ser utilizados para ampliar a

cidadania dessa população vulnerável.

Exorta, também, a avançar rumo a novos pactos sociais e fiscais para a igualdade em

tempos de pandemia e a garantir a saúde, a educação e a inclusão digital, para que ninguém

fique para trás.

Acrescenta que a queda generalizada do emprego e a saída da força de trabalho afetam

com maior intensidade as mulheres, trabalhadoras e trabalhadores informais, jovens e

migrantes. O enfrentamento da pobreza e das desigualdades seguirá sendo um dos maiores

desafios da humanidade no período pós-Covid-19. Já eram antes da pandemia, como

revelam os compromissos assumidos para redução da fome e da pobreza em 2000 na

Agenda de Desenvolvimento do Milênio, e depois reiterados na Agenda dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas em 2015. Os efeitos diferenciados da

pandemia em óbitos, condições de vida da população, emprego e produção econômica entre

países expõem o estágio mais avançado ou mais atrasado em que eles se encontram no

cumprimento dos objetivos dessa agenda.

No caso brasileiro as consequências humanitárias e os efeitos desastrosos da pandemia,

decorrentes da imperícia na gestão da crise sanitária, atingiram o país no pior momento,

quando é incontestável a regressão no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, pelos

efeitos de cinco anos de primado de austeridade fiscal na gestão das políticas públicas. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2021 o trabalho por conta própria bateu

recorde no país, atingindo 24,8 milhões de trabalhadores, o que corresponde a 28,3% de

toda a população ocupada. De cada 10 novos postos de trabalho gerados no país no último

ano, 7 foram por conta própria. Além disso outros dados são alarmantes:

● Em um ano, aumentou em 1,6 milhão o número de desempregados no país;

● 71% das novas ocupações foram de trabalhadores por conta própria;

● O rendimento médio dos trabalhadores foi de R$ 2.515, o que representa uma

queda de 6,6% na comparação anual; a massa de rendimentos caiu 1,7%;

● Número daqueles que trabalham menos horas do que poderiam trabalhar atingiu

recorde de 7,5 milhões, um aumento de 34,4% na comparação anual;

● A população subutilizada somou 32,2 milhões de pessoas;

● A taxa de informalidade foi de 40,6% da população ocupada, contra 36,9% há 1 ano;

● A taxa de desemprego foi de 11,7% para homens e 17,1% para mulheres, e ficou

abaixo da média para brancos (11,7%) e acima para pretos (16,6%) e pardos

(16,1%);

● Os mais jovens e os trabalhadores com baixa escolaridade seguem os mais

afetados. A taxa de desemprego para a faixa etária de 18 a 24 anos foi de 29,5%,

enquanto que para o grupo dos 25 a 39 anos foi de 13,8%;

● Para trabalhadores com ensino médio incompleto, taxa de desemprego foi de 23%,

enquanto que para profissionais com ensino superior completo foi de apenas 7,5%;



para o grupo com ensino superior incompleto ficou em 16,5%.

O projeto tem como objetivo oferecer alternativas de superação da desigualdade através do

auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade da região do Eixo Baltazar, para tanto os

pais serão qualificados para o trabalho enquanto seus filhos poderão realizar cursos e

oficinas culturais criando um ambiente de exercício da cidadania.

ESCOLA DE HIP HOP DA ALVO CULTURAL

O trabalho sócio cultural realizado pela Alvo Associação Cultural vem impactando

principalmente jovens oriundos de famílias vítimas de vulnerabilidade social, a participação e

o engajamento destes jovens no projeto Escola de Hip Hop fortalece os vínculos, aumenta  a

auto estima, inclui, além de atuar como fator de prevenção a violência e a drogadição

utilizando a culutra hip hop como ferramenta de inclusão social, a equipe da Alvo Cultural

será parceira na execução das oficinas deste projeto.

SLAM DO VIDA (Competição de poesia): Slam é semelhante ao que acontece nos saraus,

porém com algumas regras simples: poesias autorais (decoradas ou lidas na hora) de até

três minutos; proibição da utilização de figurino, cenário ou instrumento musical;

São escolhidos, aleatoriamente, cinco jurados na plateia que serão os responsáveis por dar

notas de zero a dez. Leva a competição aquele que tiver a maior nota.

Durante muito tempo – e talvez ainda até hoje, em alguns momentos e espaços – se

entendeu a poesia como algo elitizado, limitado aos círculos acadêmicos, porém, aquilo que

aqui chamamos de literatura periférica ou marginal (marginal em relação a qual centro?) ou

qualquer outro nome que é dado para essa poesia produzida nas favelas e periferias das

cidades brasileiras, tem mostrado uma outra cara para a poesia escrita e falada.

Essa ferramenta que é o Slam, além de ser uma impulsionadora de empoderamento

individual, de superação de barreiras como a timidez ou mesmo a falta de espaço para expor

sua poesia, é também uma ferramenta de organização coletiva. O movimento é hoje um

forte aliado das causas sociais, um grande propulsor de visibilidade para as pautas negras,

indígenas, LGBTQI+, feministas, pessoas com deficiência, ambiental, etc.

O Slam é um espaço livre para se falar do que quiser: dor, amor, natureza, família; esses

temas relacionados à sociedade são muito recorrentes nas poesias.

4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo
entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas:

A região do eixo baltazar sofre historicamente com a violência e a falta de oportunidades a
juventude. O projeto visa oferecer qualificação profissional para pessoas que foram
duramente impactadas pelos últimos anos de pandemia e que ainda não conseguiram se
recolocar no mundo do trabalho com dignidade e ainda participam de programas sociais do
governo. As oficinas culturais e a batalha de poesia visam oferecer um espaço de exercício
da cidadania através da cultura, elevando a autoestima e criando conexões sociais positivas
através da música, arte e da poesia falada.

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos:

CURSOS PROFISSIONALIZANTES: Serão realizados cursos rápidos e gratuitos de 1 dia de



duração com certificado com turmas de 20 alunos. As inscrições serão realizadas 

gratuitamente no local ou através do telefone fixo da instituição.

OFICINAS E CURSOS DE HIP HOP: serão realizadas oficinas dos elementos da cultura hip 

hop como graffiti, DJ, breakdance e rap com duração de 3 horas cada com certificado. A 

primeira fase serão abordados o contexto histórico e a segunda parte serão atividades 

práticas. As inscrições serão realizadas no local ou pelo telefone fixo da instituição.

SLAM DO VIDA (Competição Poética): Serão abertas inscrições gratuitas no dia e horário do

evento para um limite de até 16 poetas que disputarão o campeonato de poesia onde 

convidaremos a plateia para julgar em notas de 1 a 10 cada poesia apresentada. Serão 

realizadas em duas fases: eliminatória e final.

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria:

As oficinas poderão serão realizadas tanto na sede da AFINCO RS e na Alvo Cultural que
fica no Centro Vida Humanístico na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132. O local possui
toda infra estrutura necessária com salas de aula, copa e banheiro e é de fácil acesso da
população. Quanto em escolas e associações de bairro visando melhorar o acesso físico da
população da região.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas a serem atingidas: Definição dos parâmetros
a serem utilizados para
aferição do cumprimento
das metas

Meios de verificação:

Arrumadeira/Camareira em

Serviços de Hotelaria

Higienização Hospitalar

Higienização Empresarial,

L i m p e z a G e r a l e m

Condomínios

Organização e Atividades

Domésticas

Saladeira

Sucos e Molhos

Comidas em Micro-ondas

Auxiliar de Atendimento em

Restaurantes

Etiqueta e Comportamento

Social (para atendimento em

restaurantes e comércio)

F i n a n ç a s P e s s o a i s e

Orçamento Doméstico

Realização de 2 edições de
cada curso.

Lista de presença e fotos 
das atividades



Lavanderia Hospitalar.
Curso de DJ Curso de montagem de 

equipamentos, discotecagem
em festas e aniversários, 
mercado da música e 
profissionalização.

Lista de presença e fotos 
das atividades

Oficina de Graffiti Conceitos básicos da arte 
urbana, elementos, cores, 
técnicas com spray, pincel e 
rolo.

Lista de presença e fotos 
das atividades

Oficina de Break (dança) Conceitos básicos da dança, 
footwork, popping, locking, 
coreografias, ritmos e 
profissionalização na dança.

Lista de presença e fotos 
das atividades

Oficina de Rap Musicalização, ritmos, BPM, 
compasso, construção da 
rima, poesia, mercado da 
música, gravando sua 
música, divulgando sua 
música, oportunidades de 
profissionalização.

Lista de presença e fotos 
das atividades

Realização de 5 edições do

Slam do Vida

Realizar 5 eventos durante o
ano.

Fotos e vídeos dos evento.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

7 – QUADRO RESUMO 

Atividades Metas a serem 
atingidas

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da
meta

Prazo de atingimento 
da meta

Qualificar 
profisionalmente 
200 pessoas

Realização de 11 
cursos 
profissionalizantes 
gratuitos

Lista de presença e fotos da 
realização dos cursos.

Mês

Promover a 
inclusão cultural 

Oferecer oficinas de
graffiti, mc, breaking

Lista de presença e fotos da 
realização dos cursos.

Mês

ATIVIDADES MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

X X X

X X X X X

X X X X

Curso de Dj X X X

Produção de conteúdo digital X X X X X X X X X X

Curso de arrumadeira camareira em hotelaria X X

Curso de Higienização Hospitalar X X

Curso Higienização Empresarial e Condomínios X X

Curso Organização e Atvidades Doméstcas X X

Curso de Saladeira X X

Curso Sucos e Molhos X X

Curso de Comidas em Microondas X X

Curso de Atendimento em Restaurantes X X

Curso de Etqueta e Comportamento Social X X

Curso de Finanças pessoais e Orçamento doméstco X X

Curso Lavanderia Hospitalar X X

Contador X X X X X X X X X X

Slam do Vida (Sarau Poétco) X X X X X

Oficina de grafitti (com tintas inclusa)

Oficina de breaking

Oficina de mcs



de 120 jovens 
através da Escola
de Hip Hop 

(dança) e DJ.

Realizar 
competição 
gratuita de poesia
falada através do 
Slam do Vida

Realização de 5 
eventos gratuitos e 
abertos ao público.

Fotos e vídeos dos eventos Mês

...

8 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

8.1 – RECEITAS

Receitas Valor
1. Repasse do Município R$ 90.000,00
...

TOTAL: R$ 90.000,00

8.2 – DESPESAS

Natureza da despesa Detalhamento Valor (R
1. Pagamento de pessoal Coordenador Geral

Coordenador Pedagógico
Articulador comunitário

 R$ 20.000,00 
 R$ 15.000,00 
 R$ 15.000,00 

Subtotal: 50.000,00

2. Serviços de terceiros Oficina de graffiti
Oficina de breaking 

Oficina de mcs 
Curso de Dj 

Produção de conteúdo digital
Curso de arrumadeira

camareira em hotelaria 
Curso de Higienização

Hospitalar
Curso Higienização

Empresarial e Condomínios 
Curso Organização e

Atividades Domésticas 
Curso de Saladeira 
Curso Sucos e Molhos 
Curso de Comidas em

Microondas
Curso de Atendimento em

Restaurantes 
Curso de Etiqueta e

Comportamento Social 
Curso de Finanças pessoais
e Orçamento doméstico 
Curso Lavanderia Hospitalar 

Contador 

 R$ 3.000,00 
 R$ 1.500,00 
 R$ 1.200,00 
 R$ 2.100,00 

 R$ 12.000,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 400,00 
 R$ 200,00 
 R$ 400,00

R$ 400,00
 

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 8.000,00 

Subtotal: 40.000,00

3. Material de consumo - (...) (...)



Subtotal:
4. Material permanente - (...) (...)

Subtotal:
... 
Outros (descrever)

- (...) (...)
Subtotal:

TOTAL: R$ 90.000,00

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Especificação Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
1. Pagamento
de pessoal

5000 5000 5000 5000 5000 5000

2. Serviços
de terceiros

2300 5100 3400 4500 3900 4700

3. Material de
consumo
4 . M a t e r i a l
permanente
... 
Outros
(descrever)
Especificação Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
1. Pagamento

de pessoal
5000 5000 5000 5000

2. Serviços
de terceiros

3400 5000 2700 5000

3. Material de
consumo
4 . M a t e r i a l
permanente
... 
Outros
(descrever)

TOTAL: R$ 90.000,00

Porto Alegre, 18 de novembro de 2022.

Yassanan de Sousa Costa
Presidente

AFINCO RS


