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&&mm* da §mtid*de: Ceniro de Tradiçôes Gaúchas Tiaracy

i:lereço: Rua Rosa Freitas, nel"10, Rincão do Cascalho

Município: Portão

C.N. PJ : 92. -t23,Z7U0OOr-
05

RS
C.E.P:93L80-
000

DDDfielefone/FAX

{51}98522-3S83

2. PROPOSTA DETRABALHO

.NOMC dO PTOJCtO/AtiVidAdC: FORMAçÀO DE GRUPOS DE DANçAS TRADICIONAIS
;GAÚCHAS E ENSINANDO A CULTUftA DO RS.L___
;Obietivo eçral' -o.maçao de i""et"adas ar*rticas aa cãeearia rvririm e lureniL
i_B&llcgarlyg: lavens dggs s lfuIos js rnqnlcípio de portão.
Obieto da parceria: Ensaíos semanais com as inveinadas, ap.**t.ção nor àu*1o,;r"iciprir; 

.btividades de integração familiar com palestras, concursos e eventos que tenham como finalidade l

iprqryq\ie-r a llldição*gqgÉq a e{q§. __ __rQeqcríção-da realidade: Garantir as crianças da cidade urna oportuniíadã, para que tenham uma lvisão melhor sobre a ncssa cultura, este é urn programa estratégico de educação para cidadania, que ig!ç1{e_{q! igglçjlgglqqle 06 anos erÍ,' diante. "'-' --*:
tmpactosociát .ri@oàesãie*-,
sujeitos da construção de sua história, por fím o CTG Tiaracy se insere na comunidade para produzir 

i

'mudanças no cidadão Mirim e Juvenil para que ele busque o exercício pleno de seus direitos ê ;

deveres;9qçgls,"resgatando a vida com dignidade. 
s,Lrlsr = 

,

Execução:02/Z}tg;:,
,à12l21tg 

i

Conta Bancária: 06.851562.0-3 Banco:041 Agência:0785
Data de da o§C: TUAU$65
Nome do Responsável: Rodinei Severa

P.F.:489.597.820 -60

Período do mandata: A9Í2At7 à tZ/zA§ C.l.:4039294618 cargo: PATRÃO {PRÊSIDENTE}
Expedidor: SSP/RS

Endereço: Rua Lione Keller Moog
Portão Velh+Portão-RS. C.E.P.: 93180-000

AS-SOCIEDADESEIVIM
Finalidade:PreservaraculturadoRS,representaaap@
folclóre, como prima4o maior a .,CARTA 

DE pRINCíptOS, do MTG.
istóricoeáreadeatuaçâodaoSC:Entidadefundá
cultura do RS Bara os jovens e familiares, atuando no município de portão.
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5. pLANo DE ApLtcAçÃo oos REcuRsos FlNANcEtRos {RS1,0o}

rQuantidade lDescrição tValor mensal rValor anual

i." ii'ivERLtr,ADA

MIRIM

Ações

L Ensaios §emanais das 1g:30h às 21:fi) horas.

Apresentação em Escolas.2

3 Apresentações na Semana Farroupilha, Eventos Municipaii.

2 INVERSIADA

JUVENIL

1 Ensaios §ernanais das 21:0Oh às 23:OO horas.

2 Apresentaçôes em Escolas.

e Apresentações na semana Farroupilha, em Rodãios, em Eventos

Municipais.

10 MESES

Os recursos recebidos serão

aplrcaàos em a)uàa àe custos com

transpo!'te, com instrutores, com RSl-.200,oCI

músicos e alimentação quando da

saída para rodeios.

jRs12.OO0,0O

iotríâóãr R§1z-ooo"m

klqi*'c*dcr Físico
Ê*i*idad*.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

6. CBONOGRAMA DE DESEMBOTSO (R§ 1,001

r 1e mês i 2e mês , 3e *ê; ,--as mêi 
'.

5s mês 6s mês
0 0 1.200,00 1.200,00

Meta 1.2O0,00 11.200,00

7s mês
I

1.200,00

7.1. E§TIH'ATIVÀ DE VATORE§

PREVIDENCIÁRIOS

8e mês ge mês 10s mês

1.200,00 1.200,0c 1.200,00 1.200,00 1.200,00

11s mês j L2s mês

Â SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

2e rnês 4e mês 5s mês 6e mês
Meta

1 7s mês 8! mês j ge mês 10 mês 11mês L2 mês

L MODO E p§RtoDtctDADE Í)AS PRESTAçÕES DE CONTA§

- 45{quarenta e cinco) dias contados do recebimento do repasse mensar.
- 9O{ncventa} dias contados do término da vigência.

3s mês

7. ESTIMATIVA DT DESPE§A§

Meta Despesa 1e

mês

2e

mês
3s mês 4e mês 5e mês 6s mês

1.200,00 L.200,00 1.200,00 1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Mülter

9" PRAZO DE ANÁUSE DA PRESTAçÃO DE CONTAS PELÂ ADIIITI$;ISIR.ÀCÂ; ; -3- ::
- 150 dias, contados da data de seu recebimento or d* a;i.-:..-;*:: ,: :i i::. . ,

determinada, prorrogável justificadarnente por iguai se.,*s:.

Portâo, 28 de novembro de 2019.

APROVAçÃO DO PL.ANCI DE TRABALHO PEIÁ ADMINISTRAçÃO PÚBUCA

r APROVADO

i: APRovADo CoM RESSALVAS, com possibilídade de celebração da parceria, devendo o
administrador público cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal,
justificar as razões pelas quais deixou de fazê-io.

n REPROVADO

Local, data e assinatura do responsávei pelo órgão técnico, com identificação

Ê$jíi§ffi

,s:,*'+,itals*"


