
 

 
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – 
SEDIHPOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA 

 
TERMO DE FOMENTO Nº. 

11/2018 

PROCESSO N.º: 219637/2017 e 

PROCESSO Nº: 283601/2017 

 

  

CONVENENTE: Associação PRECAVI – Preparação da Criança e 

do Adolescente para a Vida 

CNPJ: 02.114.022/0001-08 

RECEITA Valor DESPESA Valor em R$ 

Transferência para 

reforma do Espaço 

Santa Clara 

49.911,99   

 

  
Concretus MT Coelho Comércio e 

Engenharia 

24.955,99 

  
Concretus MT Coelho Comércio e 

Engenharia 

19.964,79 

  
Concretus MT Coelho Comércio e 

Engenharia 

4.991,21 

  Tarifas bancarias 167,84 

  Rendimentos negativo  13,89 

Depósito pela Precavi 102,00 Devolução para PRECAVI 1,27 

Rendimentos bancários 81,00   

TOTAL 50.094,99 TOTAL 50.094,99 

(Cinquenta mil, noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) 

  



 

 
 

 

 
PRECAVI-PREPARAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA 

CNPJ: 02.114.022/0001-08 
 

RELATORIO DE EXECUÇÃO 
 

1. TITULO DO PROJETO:  

 

Reforma do Espaço Santa Clara 

TERMO DE FOMENTO Nº. 11/2018 

PROCESSO N.º: 219637/2017 e PROCESSO Nº: 283601/2017 

 

 

2. PERIODO DE EXECUÇÃO 

26 de novembro de 2018 à 24 de janeiro de 2019 

 

3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

Contribuir para o auxílio de políticas em direitos humanos e combate à pobreza na 

área de atuação de atendimento e desenvolvimento das atividades de reforço escolar, oficinas, 

terapia grupal e escola de cidadania para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, a ser executado no município maranhense de Fortaleza dos Nogueiras, tornando digno o 

espaço físico para tais finalidades. 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Ampliar e reformar o espaço área Santa Clara da organização social; 

 Disponibilizar um ambiente confortável e adequado para as atividades de 

reforço escolar, oficinas, terapia grupal e escola de cidadania; 

 Propiciar melhor atendimento ao público da organização; 

 

         5- RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERIODO 

 

Este relatório refere-se à execução da reforma do espaço Santa Clara, que possui 

uma área construída de 137,40 m², que é de propriedade da PRECAVI e foi executada pela 

Concretus M T Coelho Comércio e Engenharia. A edificação está localizada na Rua Padre 

Francisco Bonaiti, Nº 05, no município de Fortaleza dos Nogueiras-MA. 

 O contrato com a empresa Concretus M T Comércio e Engenharia foi firmado no 

dia 26 de novembro de 2018 e, no dia 27 de novembro de 2018 teve início os trabalhos para a 

reforma do espaço Santa Clara. O primeiro serviço a ser executado foi a retirada de esquadrias 

e demolição de alvenaria. Após a retirada das esquadrias e retirada do entulho proveniente da 



 

 
 

demolição da alvenaria, teve-se inicio as escavações para a execução da alvenaria de 

embasamento, que serviu de fundação.  

 No mês de dezembro, após a execução da alvenaria de embasamento, foi 

decidida a mudança de posicionamento das portas, para um melhor aproveitamento dos 

ambientes reformados, também decidiu-se mudar o posicionamento de uma das janelas, que 

no projeto inicial estava posicionada na parede voltada para a via pública e foi realocada para 

uma parede voltada para um terreno da PRECAVI. Após essas realocações de esquadrias, 

deu-se início a execução da alvenaria de fechamento.  Após o termino da alvenaria, deu-se 

inicio à execução do telhado.  

Simultaneamente à execução do telhado, foi feito o revestimento das paredes 

internas e externas com reboco de argamassa, de cimento e areia. E, no mesmo mês, com o 

término do reboco das paredes,  teve-se a execução do contra piso de nivelamento e a 

colocação de todas as esquadrias e forro de PVC da edificação.   

No mês de janeiro de 2019 foram executados o revestimento cerâmico do piso e 

das paredes. Após o término de todo o revestimento cerâmico, iniciou-se o preparo das 

paredes para o recebimento da pintura.  Inicialmente as paredes receberam um lixamento para 

a retirada de sujeira.  Feito isso, todas as paredes receberam uma demão de primer, após a 

cura da demão de primer, todas as paredes internas receberam um emassamento com massa 

corrida, que posteriormente recebeu um lixamento, para o recebimento de duas demãos de 

tinta. Neste mesmo mês, todas as esquadrias receberam duas demãos de esmalte sintético. 

No final do mês de janeiro, foi executada a cobertura da circulação entre o espaço 

Santa Clara e o Centro Miguel Dell” Acqua, a cobertura foi feita com estrutura metálica e telhas 

metálicas. Neste mesmo período da execução da cobertura da circulação, foi executada a 

pintura externa da edificação. Após o término da pintura externa e da cobertura, ocorreu uma 

limpeza geral da obra. 

 A entrega da obra foi realizada no dia 31 de janeiro de 2019, após a finalização 

da execução de todos os serviços de reforma da edificação. 

É bom notar que a reforma aconteceu de acordo o período acordado com a 

empresa contratada e que a meta 1 foi cumprida (conforme o cronograma abaixo). Acrescenta-

se que a meta 2 do projeto também foi desenvolvida durante todo o ano de 2018, pois os 

educandos inscritos nas atividades da Precavi participaram com mais alegria e força de 

vontade das atividades e oficinas afins (atividade de reforço escolar, terapia grupal e escola de 

cidadania) pois estavam estimulados e impulsionados que em breve estariam num ambiente 

mais acolhedor e confortável. Cabe ressaltar que no dia 01/02/2019 foram iniciadas as 

atividades contempladas na meta 2, já no novo ambiente.  



 

 
 

Como foi mencionado que após a reforma o número de vagas seria maior é 

possível comprovar pelo número de matriculados no ano de 2019, pois a procura foi tanta que 

no ano anterior tinha apenas duas turmas  (uma com 42 educandos e a outra com 35 

educandos) além de 305 cursistas que participaram das oficinas (Corte e Costura, Crochê em 

Barbante, Crochê em Linha Fina, Manicure e Pedicure, Bordado em fita, Pintura em tecido 

matutino, Pintura em tecido vespertino, Tapeçaria, Penteado, Teclado, Violão, Informática I,II e 

III Modulo, Confeitaria, doces e salgados, Mecânica e injeção eletrônica de motos, Auxiliar de 

Contabilidade e Recursos Humanos, Mecânico de Refrigeração Comercial, Eletromecânica de 

Automóveis, Panificação e Confeiteiro. 

 Atualizando o quantitativo de 2019 temos  375 cursistas e 105 adolescentes no 

atendimento do contra-turno escolar. As atividades realizadas na Precavi (Espaço Santa Clara)  

e as outras ações são divulgadas diariamente no facebook da organização 

(vidanova.ma@gmail.com) e no site www.vidanovaprecavi.com.br 

Quanto à última meta, a meta 4, é possivel dizer que o número de voluntários da 

Precavi vem aumentando gradativamente entre os dois centros de atendimento (Centro 

Educacional Vida Nova e Centro Miguel Dell Acqua), sendo que ambos pertencem à Precavi. 

Por fim, a organização social agradece pelo projeto aprovado e concluido no 

período previsto e lança o convite de uma visita para conhecer as dependencias da Precavi e 

poder presenciar de perto as atividades realizadas durante todo o ano. 

 
 

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 13/02/2019 
 
 
 

______________________________________ 
NILSI CLAUDETE DE CARVALHO 

PRESIDENTE DA PRECAVI 

mailto:vidanova.ma@gmail.com


 

 
 

META ATIVIDADE RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

PRAZO 

META 1 

Contratar 

empresa para a 

reforma do local 

utilizando o 

recurso 

solicitado. 

Contratar a empresa 

responsável pela 

obra utilizando 

100% do recurso 

solicitado 

Empresa contratada 

trabalhando de 

acordo o plano de 

trabalho. 

 

100% do recurso 

utilizado na reforma 

e ampliação do 

local. 

 

Empresa de 

referencia no 

município de 

Fortaleza dos 

Nogueiras 

 

Reforma realizada e 

concluída de acordo 

aos padrões da 

engenharia civil. 

Acompanhar o andamento 

da reforma através de 

fotos, vídeos e relatórios. 

2 meses ( Entre 

contratação e 

execução da obra) 

Ocorreu dentro do prazo. 

face book da organização 

(vidanova.ma@gmail.com) e site 

www.vidanovaprecavi.com.br 

 

META 2 Atividade de 

reforço escolar, 

terapia grupal e 

escola de cidadania. 

Crianças e 

adolescentes 

desfrutando do 

espaço reformado 

90% das crianças e 

adolescentes 

participando das 

atividades 

propostas. 

Lista de presença, fotos, 

vídeos e relatório das 

atividades desenvolvidas 

no período. 

12 meses  Realizada durante todo o ano de 2018 

vidanova.ma@gmail.com) e site 

www.vidanovaprecavi.com.br 

 

META 3 

Aumentar o 

Número de 

atendidos na 

organização 

social após a 

reforma do 

espaço. 

Divulgar as 

atividades 

desenvolvidas na 

organização 

mostrando os 

benefícios ao 

público alvo. 

Número elevado de 

pessoas procurando 

se inscrever nos 

cursos oferecidos 

pela organização. 

80% da 

comunidade 

satisfeita com as 

atividades que são 

desenvolvidas na 

organização. 

Lista de presença, fotos, 

vídeos e relatórios das 

atividades desenvolvidas 

no período. 

12 meses  Divulgação feita através do face book , 

rádio cidade FM e site da Precavi |( 

vidanova.ma@gmail.com) e site 

www.vidanovaprecavi.com.br 
 

META 4 

Aumentar o 

número de 

Voluntários na 

organização 

social. 

Propagar as ações 

que são 

desenvolvidas na 

organização social. 

 

 

 

 

Número elevado de 

pessoas da 

comunidade 

procurando a 

organização para 

prestar algum tipo 

de serviço 

voluntario 

5% de voluntários 

envolvidos 

diretamente nas 

ações da 

organização 

Lista de presença, fotos, 

vídeos e relatórios das 

atividades desenvolvidas 

no período. 

12 meses Número elevado gradativamente entre 

os dois locais de atendimento. 

(vidanova.ma@gmail.com) e site 

www.vidanovaprecavi.com.br 
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