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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 21/2016 

Assunto: Prestação de contas da segunda parcela do Convênio nº 105/2013. 

 

Porto Alegre, 06 de junho de 2016. 

 

Exmo  

Sr. Diretor Leoveral Golzer Soares 

Diretoria de Cidadania e Diversidade Cultural 

Secretaria de Estado da Cultura 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente, relatar a conclusão da 2ª parcela do Convênio 

nº105/2013 – SEDAC/RS e Coletivo Feminino Plural referente a execução de aproximadamente 

77,8% do montante do segundo repasse financeiro de R$ 75.000,00. Solicitamos também a 

liberação da 3ª parcela do cronograma de desembolso financeiro ao Projeto “Ponto de Cultura 

Feminista: corpo, arte e expressão”. Desses recursos depende a continuidade do Projeto dentro do 

cronograma de trabalho estabelecido.  

Ao final da execução da 1ª parcela do Desembolso constavam R$ 3.662,88 na conta do 

Projeto, a esse valor foram creditados mais R$ 75.000,00 referente ao desembolso da segunda 

parcela gerando um total de R$ 78.662,88. A esse valor somamos R$ 7,13 (depositados pelo 

Coletivo Feminino Plural) referente a taxas bancárias debitadas pelo Banco, ainda durante 

execução da 1ª parcela. No total contabilizando o valor de R$ 78.670,01. 

Sumariamente, informamos os investimentos realizados, e comprovados no Relatório 

Físico Financeiro e nos extratos de conta corrente e aplicações, com as alterações necessárias para 

o bom andamento do Projeto e a fim de manter a lisura na prestação de contas. 

Observamos que algumas rubricas como Aquisição de Material de Consumo e Transporte 

de Equipe excederam o percentual previsto no Plano de Trabalho enviado em 2013. Fatores como 

a alteração dos preços dos serviços e produtos no mercado justificam o excedente. A 

Coordenadoria de Pontos de Cultura, em contato telefônico, orienta que os gastos sejam 

controlados conforme a Natureza da Despesa, Capital ou Custeio. As adequações necessárias para 
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o equilíbrio do uso dos recursos é feita sistematicamente e a apresentado na prestação de contas 

final do Convênio. 

Abaixo apresentamos detalhadamente a descrição das atividades realizadas e os respectivos 

gastos: 

1. RECURSOS DE CUSTEIO 

 Aquisição de material didático e de consumo 

- Material para oficina de grafite: (As rubricas 3.2 a 3.8, referentes a aquisição de material 

didático e de consumo, foram aglutinadas para garantir a aquisição dos materiais 

necessários para a oficina de grafite)_ ___________________________R$ 1.612,38 

- Materiais e serviços diversos (tecidos, decoração, costureira, cenário): R$    504,99 

- Painel temático____________________________________________R$    350,00 

- Aquisição de Pilhas recarregáveis para câmera fotográfica___________R$   125,00 

Obs.: novos itens não previstos anteriormente foram necessários para o bom andamento 

das ações do Projeto, assim foi ampliada a Rubrica para incluir materiais didáticos para 

decoração dos eventos e atividades artístico-culturais. 

 

Total de gastos em Materiais didáticos, de consumo e decoração: 2.592,37 

Porcentagem executada dos recursos de Aquisição de material didático e de 

consumo (Custeio): 146,46% 

 

 Contratação de Serviços de Consultorias: 

- Consultoria coordenação do projeto______________________________R$ 22.500,00 

- Consultoria para contabilidade __________________________________R$     516,00 

- Consultoria de avaliação e monitoramento ________________________ R$   3.600,00 

- Consultoria em comunicação___________________________________ R$  1.250,00  

Obs.: A Consultoria em comunicação foi ampliada para atender além da Assessoria de 

imprensa também os serviços de Comunicação visual do Projeto.   

- Consultoria para capacitação da equipe de trabalho__________________ R$  2.250,00 

- Consultoria para organização de Saraus____________________________R$     720,00 

- Consultoria para ações de ativismo digital__________________________R$   1.080,00 

- Consultoria para organização de flashmobs/intervenções de rua________R$      620,00 

Total de investimento na contratação de serviços de Consultorias: R$ 32.536,00.  
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Porcentagem executada dos recursos de Contratação de Serviços de Consultoria 

(Custeio): 88,84% 

 

 Despesas com transporte de equipe 

- Passes de ônibus para a coordenação, para as oficineiras, deslocamento de táxi para 

realização das atividades (oficinas na Restinga, Centro, intervenções, performances, 

saraus)_______________________________________________________R$  2.463,76 

Total de investimento em transporte de equipe: R$ 2.463,76 

Porcentagem executada dos recursos de transporte de equipe (Custeio): 164,25% 

 

 Alimentação para atividades do projeto 

- Despesas para alimentação nas atividades de capacitação, articulação dos Comitês 

Gestores, e para as atividades (oficinas na Restinga, no Centro, intervenções, 

performances, saraus)___________________________________________R$  1.434,95 

Total de investimento em alimentação: R$ 1.434,95 

Porcentagem executada dos recursos com Alimentação da Equipe (Custeio): 

63,7% 

 

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

- Serviço de informática (hardware e software)_______________________ R$   1.239,45  

- Transporte (carreto e entregas)___________________________________R$      56,00 

- Despesas de telefone___________________________________________R$     722,45 

- Despesas com correio__________________________________________R$     180,90  

Total de Despesas de Taxas administrativas: R$ 2.198,80. 

Porcentagem executada dos recursos com Taxas de Administração (Custeio): 

29,31% 
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 Produção e impressão de material gráfico 

- Produção e impressão de material gráfico (folder, cartazes, banner, folhetos): R$ 715,00 

Obs.: As rubricas foram aglutinadas para facilitar a prestação de contas 

Total de investimentos em produção e impressão de material gráfico: R$ 715,00 

Porcentagem executada dos recursos para Produção e impressão de material 

gráfico (Custeio): 11,34% 

 

 Contratação de facilitadoras e organizadoras para realização de oficinas, rodas de 

conversa, saraus e ações de ativismo e agência para produção de registro audiovisual 

- Facilitadora para oficinas hip-hop/break___________________________ R$  1.440,00 

- Facilitadora para oficinas de hip-hop/grafite_________________________R$  1.440,00 

- Facilitadora para oficinas de hip-hop/MC___________________________R$    720,00 

Obs.: A oficina de hip-hop/MC foi alterada para oficina Interdisciplinar (teatro, música e 

poesia) 

- Facilitadora para oficinas de artes cênicas__________________________R$  2.160,00 

- Facilitadora para realização de rodas de conversa sobre feminismo______R$    1.080,00 

- Facilitadora para oficinas literárias_______________________________R$          0,00 

Obs.: A oficina literária ocorrerá nos meses que seguem a esta prestação de contas.  

- Agência para produção de registro audiovisual das ações do projeto_____R$    1.000,00 

Total de investimentos na contratação de facilitadoras e organizadoras para as 

ações do Projeto: R$ 7.840,00 

Porcentagem executada dos recursos para Contratação de facilitadoras e 

organizadoras para realização de oficinas, rodas de conversa, saraus e ações de 

ativismo e agência para produção de registro audiovisual (Custeio): 86,53% 
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2. RECURSOS DE CAPITAL 

 Aquisição de bens de capital: 

Item Valor em Reais 

Bolsa para câmera fotográfica R$ 89,90 

Bolsa para filmadora R$ 105,00 

Pen drives R$ 242,50 

Aparelho de som R$ 0,00 

HD externo R$ 937,98 

Pedestais para microfone R$ 139,8 

Pedestais para Banner R$ 119,80 

Armário/arquivo R$ 1040,00 

Computador PC R$ 3.626,49 

Megafone R$ 179,00 

Instrumentos musicais – Bumbo R$ 229,00 

Instrumentos musicais – Tamborim R$ 177,00 

Instrumentos musicais – Atabaque R$ 750,00 

Instrumentos musicais – Ganza R$ 318,00 

Instrumentos musicais – Afouche R$ 150,00 

Instrumentos musicais – Bongo R$ 265,00 

Instrumentos musicais – triângulo R$ 33,00 

Livros para o acervo feminista R$ 210,00 

 

Algumas alterações foram executadas para assegurar o bom uso dos recursos e o andamento 

das ações do Projeto: a compra de Pedestais para Banner foi antecipada nesta etapa devido a 

necessidade deste equipamento para a realização das ações do Projeto; alguns instrumentos 

também foram alterados como: BUMBO alterado para SURDO e BONGÔ alterado para 

PANDEIRO e BERIMBAU. Uma sobra de recursos da 1ª parcela para compra de livros no valor 

de R$ 226,42 também foi executada neste período. Todas as alterações foram aprovadas pelo 

Comitê Gestor. 

Total de investimento em bens de capital: R$ 8.612,47 

Porcentagem executada dos recursos de Aquisição de bens de Capital (Capital): 86,12% 

3. CONTRAPARTIDA 

Assistente administrativa________________________________________R$  5.000,00 

Total de Despesas com Contrapartida: R$ 5.000,00 

Porcentagem executada com recursos de Contrapartida: 100% 
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APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

 

1. RECURSOS DE CUSTEIO GASTOS_________________________________R$ 49.780,88 

 

2.RECURSOS DE CAPITAL GASTOS__________________________________R$   8.612,47 

3. Saldo anterior à execução da 2ª parcela mais aplicações___________________R$ 78.670,01  

4.Recursos executados na 2ª parcela_____________________________________R$ 58.393,35 

5.Saldo da 2ª parcela mais aplicações_____________________________________R$ 22.844,51  

NOTA: A diferença entre o saldo disponível no extrato bancário e o saldo apresentado na 

prestação de contas no item 5, refere-se ao valor de R$ 1.355,00 em pagamentos efetuados e não 

computadas na conta bancária.  

Solicitamos a maior brevidade possível na análise desta prestação de contas de forma a 

evitar prejuízos na execução do projeto, pelo que antecipadamente agradecemos colocando-nos a 

disposição para esclarecimentos. 

Enviamos saudações feministas e forte abraço 

 

Telia Negrão - Coordenadora Geral 

 

 


