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Projeto “Ponto de Cultura Feminista: corpo, arte e expressão”  
Convênio nº 105/2013 – SEDAC/RS e Coletivo Feminino Plural 

 
 

Ofício Nº 46/2014 

Assunto: Conclusão da primeira etapa e liberação da segunda parcela do cronograma de 

desembolso do convênio nº 105/2013. 

 

 

 

Porto Alegre, 08 de setembro de 2014. 

 

 

Exmo Coordenador, 

Senhor Ricardo Oliveira 

 

Ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente apresentar a conclusão da 1ª parcela do convênio e 

solicitar a liberação da 2ª parcela do cronograma de desembolso financeiro, referente ao Projeto 

“Ponto de Cultura Feminista: corpo, arte e expressão”, Convênio nº105/2013 – SEDAC/RS e 

Coletivo Feminino Plural, tendo em vista a execução realizada de aproximadamente 88,64% do 

montante do primeiro repasse financeiro de R$ 30.000,00 bem como, a continuidade do projeto 

sem prejuízos ao cronograma de trabalho estabelecido.  

Informamos que nessa primeira etapa do Projeto constituiu-se o Comitê Gestor, que reuniu-se 

com regularidade e acompanhou os procedimentos aqui descritos. 

Sumariamente, informamos os gastos realizados, e comprovados no Relatório Físico Financeiro 

e nos extratos de conta corrente e aplicações, a fim de manter a lisura na prestação de contas. 

Abaixo descrição das atividades realizadas e respectivos gastos: 

 

1. RECURSOS DE CUSTEIO 

 Pagamento de Taxas de administração (informática, telefone, transporte, correio): 

- Serviço de informática (hardware): R$ 450,00. 

- Transporte para equipe (consultoria e comitê gestor): R$ 959,20. 

- Despesas de telefone: R$ 719,62. 

- Despesas com correio: R$ 16,00  

 

Total de Despesas de Taxas administrativas: R$ 2.144,82 

Sobra de recursos das Taxas administrativas: R$ 855,18 

Porcentagem executada com Recursos de Custeio (taxas administrativas): 71,49% 
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 Contratação de Serviços em Consultorias: 

- Consultoria para planejamento do projeto: R$ 2.000,00. 

  

Total de Despesas com contratação de serviços em consultorias: R$ 2.000,00. 

Porcentagem executada com Recursos de Custeio (contratação de consultoria): 100% 

 

 

2. RECURSOS DE CAPITAL 

 

 Aquisição de bens de capital: 

 

Em reunião, realizada no dia 3 de maio de 2014, em Porto Alegre, o Comitê Gestor do 

“Projeto Ponto de Cultura Feminista: corpo, arte e expressão” decidiu que, para o melhor 

aproveitamento dos recursos e a manutenção da qualidade do trabalho a ser realizado nas 

ações do convênio, os recursos para a aquisição de Canhão de iluminação (Etapa/Fase 1.9 

na Meta 1 do Plano de Trabalho), no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos Reais) 

seriam somados ao valor da rubrica de aquisição de Filmadora Digital (Etapa/Fase 1.2 

na Meta 1 do Plano de Trabalho) possibilitando a compra de um equipamento com 

qualidade superior aquele inicialmente orçado. A rubrica Filmadora Digital passa a 

totalizar um valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem Reais). Da mesma forma, ainda 

avaliando os itens a serem adquiridos nessa primeira etapa, o Comitê Gestor, considerou 

que a aquisição de Caixa Acústica Passiva (Etapa/Fase 1.8 na Meta 1 do mesmo Plano de 

Trabalho) não seria necessária para desenvolver as atividades previstas no convênio, já 

que entidade dispõe desse equipamento. No momento, o Comitê Gestor está em fase de 

decisão sobre o melhor uso desse recurso. Sendo assim considera-se o saldo de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos Reais). Alguns itens, no momento da compra apresentaram 

diferenças de valor ora para mais ora para menos, as relações entre saldos positivos e 

negativos não apresentou nenhum tipo de prejuízo na execução do convênio.  

 

2.1 Execuções realizadas: 

Item Valor em reais 

01 Máquina fotografia 790,00 

01 Filmadora 3.168,00 

03 Notebooks 7.198,62 

02 Gazebos 786,00 

02 Mesa dobrável 448,00 
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05 Mesas PVC 364,00 

30 Cadeiras PVC 1.590,00 

01 Caixa ativa 2.060,00 

00 Caixa passiva (gasto não realizado) 0,00 

02 Microfones sem fio 1.678,00 

02 Microfones com fio 320,00 

04 Estantes para livros (acervo feminista)  1.265,00 

78 Livros 2.773,58 

Total de Despesas com bens de capital:  R$ 22.441,20. 

Sobra de recursos das aquisições: R$ 2.558,80. 

Porcentagem executada com Recursos de 

Capital (aquisições diversas):  

89,76% 

 

 

 

3. CONTRAPARTIDA 

 Serviço de Assistente Administrativa: 

 

Devido às inúmeras atribuições, os serviços de assistente administrativa, referentes ao 

trabalho realizado para a execução deste convênio, tiveram de ser realizado pela 

profissional (Luísa Gabriela Santos) contratada para a prestação de serviço de 

Consultoria. As ações que envolviam contatos telefônicos, serviço de banco, orçamentos 

e outros foram realizados pela consultora para minimizar os possíveis contratempos na 

execução do projeto. Para o pagamento deste serviço foram utilizados recursos diretos da 

ONG Coletivo Feminino Plural.  

 

- Assistente administrativa: R$ 2.000,00 

 

Total de Despesas com Contrapartida: R$ 2.000,00 

Porcentagem executada com Recursos de Contrapartida: 100% 

 

4. APLICAÇÕES  

 Saldo de aplicações no período jan/set:  
 

Total de gastos relativos à execução do projeto: R$ 26.586,02 valor que corresponde a 88,64% do 

montante do primeiro repasse financeiro realizado no mês de janeiro do ano corrente.  

Fora realizada, pelo Banrisul, uma cobrança de Taxa bancária (mensalidade de pacote) em 

abril/2014, no valor de R$ 7,13. Estamos solicitando ao banco a possibilidade de estorno deste 
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valor cobrado. Sendo assim, o valor de débito total desta primeira etapa é de R$ 26.586,02 + 

R$ 7,13 = R$ 26.593,15. 

O saldo presente na conta corrente do convênio e que se refere à sobra de recursos da primeira 

etapa são de: 

RECURSOS DE CUSTEIO: R$ 855,18 

RECURSOS DE CAPITAL: R$ 2.558.80 

RECURSOS DE INVESTIMENTOS: R$ 256.03 

TOTAL: R$ 3.670,01 – R$ 7,13 (taxa bancária – solicitado estorno) = R$ 3.662,88 

Tendo em vista as atividades em andamento e previstas, e a fim de cumprir o cronograma 

estabelecido, reiteramos a necessidade da liberação da segunda parcela do cronograma de 

desembolso, no valor de R$ 75.000,00.  

 

Para finalizar, solicitamos a sua Coordenação a maior brevidade possível na análise desta 

solicitação e envio de retorno a nossos contatos.   

Enviamos nossa saudação feminista e forte abraço. 

 

 

 

Télia Negrão - Coordenadora Geral 

 

 

 

Sr. Ricardo Oliveira  

Coordenador de Pontos de Cultura 

SEDAC/RS 

Rio Grande do Sul 

 


