
 

 

 
Ofício nº 01/2019                       Augusto Pestana/RS, 09 de agosto de 2019.  
 
 
ILMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 
Vilmar Zimmermann 
Rua da República, 96 
Augusto Pestana/RS 

 
ASSUNTO: Pedido de formalização de Parceria do Município de Augusto 
Pestana com a ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE AUGUSTO 
PESTANA (AUAP). 
 
 
Prezado Senhor,  
 

 Venho por meio deste, propor ao Município que formalize parceria 

com a ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE AUGUSTO PESTANA 

(AUAP), com fundamento na Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 

3484/2017, para repasse de valores, conforme Plano de Trabalho em anexo. 

 

  Sendo o que tínhamos para o momento. Certos de podermos, 

mais uma vez, contar com Vossa Compreensão, estima e distinta 

consideração. 

 
  Coordialmente,  
 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE AUGUSTO PESTANA 

CNPJ Nº 89.966.774/0001-85 
JANAINE LAIS BRUINSMA 
PRESIDENTE DA (AUAP) 

CPF Nº 033.983.730-62 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

1- DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA ASSOCIAÇÃO: 

 

 

2- PROPOSTA DE TRABALHO 

Nome do Projeto/Atividade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS 

Prazo de Execução: Da assinatura até o fim do exercício de 2019. 

Objetivo geral: 

Proporcionar condições de facilitar o acesso aos estudantes Universitários residentes no município de 

Augusto Pestana, mediante redução do valor do transporte nos deslocamentos entre municípios. 

Nome da Entidade: Associação dos Universitários de Augusto Pestana- AUAP 

C.N.P.J: 89.966.774/0001-85 

Endereço: Rua Arnoldo Hasse, nº 95 

Município: Augusto Pestana/RS C.E.P: 98740-000 

DDD/Telefone/FAX: (55) 9.9133-2332 E-mail: universitários.auap@yahoo.com.br 

Data de constituição da OSC : 28/08/1999  Conta Bancária nº 06.136555.1-8, Agência 0119, Banrisul 

Nome do Responsável: 

Janaine Lais Bruinsma 

C.P.F.:033.983.730 – 62 

Fone: 55 99963 4966 

Período do mandato: 

Ano de 2019 

C.I. CI: 7110853814, SSP/RS 

 

Cargo: 

Presidente 

Endereço:  

Rua Otto Rudel, 121, 

Augusto Pestana/RS 

   C.E.P.: 98.740 - 000 

Caracterização: 

A Associação dos Universitários de Augusto Pestana (AUAP), é uma entidade civil, de duração 

indeterminada, como sede na cidade de Augusto Pestana, destinada a coordenar e representar os 

estudantes universitários domiciliados no município.  

Finalidade: 

A Associação tem a finalidade de proporcionar benefícios aos associados, utilizando os recursos 

materiais, financeiros e de qualquer outra identidade, visando o auxílio no deslocamento de alunos à 

cidade de Ijuí/RS (UNIJUÍ, Campos e Sede Acadêmica; SEG e FAGEP). 

 



 

Objeto da parceria: 

Através desta parceria pretende-se executar as seguintes ações: pagamento de despesas, redução do 

valor mensal do transporte e continuidade no repasse anual com a associação. A entidade visa o 

melhor para seus integrantes, na medida que se busca assegurar, de forma isonômica, que todos os 

estudantes tenham acesso aos locais de estudo, haja vista que o município não há oferta de cursos 

superiores. Com esta parceria, torna-se possível a acessibilidade à educação a boa parte da 

população. O valor (estimado) desta parceria é de R$ 44.940,00, sendo R$18.000,00 (dezoito mil 

reais) repassados pela Prefeitura de Augusto Pestana e o restante repassados por todos os 

associados. 

A estimativa do valor que será utilizado leva em consideração o valor utilizado pela associação no 

primeiro semestre do corrente ano.  

Público alvo: 

Estudantes de todas as idades que necessitam de transporte para fins estudantis, fomentando o 

estudo e progresso cultural de Augusto Pestana/RS. Hoje utilizam-se do Transporte Universitário 66 

associados. 

Descrição da realidade que será objeto da parceria: 

Atualmente a OSC possui um plano de trabalho que conta com a mão de obra dos próprios estudantes 

associados, o que diminui riscos e promove o bem comum dos associados. O maior gasto da entidade 

é com a empresa para o transporte intermunicipal, pois é necessário dispor de veículos de segunda a 

sexta-feira para satisfazer a necessidades dos sócios que utilizam o transporte. 

Impacto social esperado: 

Instigar a população a investigar na educação, tomando possível o sonho de muitos, na conquista de 

um Ensino Superior, e assim obter a ampliação do conhecimento, bem como gerar oportunidades a 

todos. 

Justificativa 

- Possibilitar que os estudantes de Augusto Pestana busquem qualificação e possam ampliar essa 

qualificação em nosso município, considerando que ao saírem do município para buscar a qualificação 

dificilmente voltam para exercer suas profissões; 

- Incentivar o aprimoramento e a qualificação das pessoas, para que se tornem profissionais 

qualificados e competentes e assim, consigam melhores rendas, abram novos negócios, trazendo 

retorno para o município e melhores condições de vida para os que aqui residem; 

- A AUAP dispõe-se a realizar de tarefas e eventos em nosso município; 

- Proporcionar uma melhor formação educacional aos estudantes que residem no município. 

 

 



 

3- DESCRIÇÃO DAS METAS 

Metas 
Etapa/ 

Fase 
Especificação 

Indicador Físico Duração 

Unidad

e 
Quantidade Início Término 

Pagamento 

do 

transporte 

Mensal 

Pagamento da empresa 

contratada para o translado 

dos estudantes 

Meses 4 meses 
Setembro/

2019 
Dezembro/2019 

 

 

4- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

Meta Ações 

1

1 

Pagamento 

transporte 

Trata-se do pagamento do valor mensal à empresa contratada para realizar o 

translado dos estudantes até Ijuí (GEHRKE TRANSPORTES LTDA – ME, CNPJ 

Nº 16.830.404/001-42, CONTA CORRENTE Nº 06.138797.0-6, AGENCIA 0119, 

BANRISUL).  

 

5- DESCRIÇÃO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 

A associação necessita de veículos nos dias de segunda a sexta-feira para o translado dos alunos, cujo 

valor estimado semestralmente é de R$ 44.940,00. O valor retro auferido como estimativa leva em 

consideração o valor utilizado pela associação no primeiro semestre do corrente ano, mas pode sofrer 

pequenas variações com relação ao local em que os estudantes terão aula em cada dia da semana, 

uma vez que há um veículo (variando entre ônibus e micro-ônibus) que vai ao Campus da Unijuí e outro 

(variando entre micro-ônibus e van) que vai à Sede Acadêmica da Unijuí, à Fagep e ao SEG. 

O valor acordado com a empresa contratada, por dia, conforme cópia anexa do contrato, é de R$ 

330,00 para o ônibus, R$ 210,00 para o micro-ônibus e R$ 180,00 para a van.  

Além dos gastos referentes ao transporte, a Associação suporta, periodicamente, outros gastos relativos 

às tarifas bancárias, registro de atos constitutivos em cartório e impressão dos boletos, estimado em R$ 

400,00 mensalmente, sobre os quais não incide o presente plano.   

 

6- PREVISÃO DE RECEITAS: 

Fonte: Valor  

Município de Augusto Pestana R$ 18.000,00 

Associados da AUAP R$ 27.340,00 

Total geral R$ 45.340,00 



 

 

7- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Quantidade Descrição Município 

Associados 
AUAP Total 

1 
 Pagamento do 

Transporte 
R$ 18.000,00 

 R$ 26.940,00 
R$ 44.940,00 

2 

Demais gastos relativos à 

manutenção da 

Associação 

R$ --- 

R$ 400,00 

R$ 400,00 

 Total                     R$ 18.000,00 R$ 27.340,00 R$ 45.340,00 

 

 

8- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS PÚBLICOS: 

Meta 1 
 

1º mês 
(setembro) 

2º mês 
(outubro) 

3º mês 
(novembro) 

4º mês 
(dezembro) 

 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

 

 

9- ESTIMATIVA DE DESPESAS TRANSPORTE 

Meta 
SEMEsemestral 

Despesa 
 

1º mês 
(setembro) 

2º mês 
(outubro) 

3º mês 
(novembro) 

4º mês 
(dezembro) 

 
R$ 

44.940,00 

 
Pagamento 

do transporte 
 R$ 8.988,00 R$ 8.988,00 

R$ 
8.988,00 

R$  
8.988,00 

 
R$ 

 
400,00 

 
Despesas de 
manutenção 

da 
associação 

 
R$ 

50,00 
R$ 

50,00 
R$ 

50,00 

R$ 
200,00 

 

 

 

Augusto Pestana, 09 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE AUGUSTO PESTANA 
CNPJ Nº 89.966.774/0001-85 
JANAINE LAIS BRUINSMA 
PRESIDENTE DA (AUAP) 

CPF Nº 033.983.730-62 
 


