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Programa:
Órgão:

0019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS
02161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Responsável:

Ano de Referência: 2018
Contato Gervasio.silva@fucam.mg.gov.br
3916-7926

Gervásio Araújo da Silva

Ação: 4031 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS/POLOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

 Segundo Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Abr: As atividades nos Polo Educação Integral Integrada iniciaram no mês de Abril, devido um atraso na designação dos
servidores da SEE cedidos para FUCAM ocasionando uma redução dos custos programados para esta ação.

Outras informações de situação:

Ação: 4373 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

 Segundo Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Abr: Esta ação tem por finalidade atender os alunos da Educação Integral e Formação Profissional (cursos técnicos).
Houve um atraso na designação dos servidores da SEE cedidos para FUCAM para educação integral iniciando as atividades nos Polos no mês de Abril exceto o
Polo Januária.

Outras informações de situação: Os alunos atendidos no mês de Março referem-se aos cursos técnicos ofertados nos Polos de Esmeraldas e Carinhanha.
Os atendimentos do mês de Abril referem -se aos cursos técnicos e atividade de educação integral somente nos Polos de Esmeraldas, Carinhanha e Urucuia.
A execução orçamentaria referente ao bimestre se deu a partir do mês de Maio.

Ação: 4114 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO CULTURAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

IAG: 0

 Segundo Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Abr: O orçamento previsto para contratação de monitores para fomentar as atividades previstas nos eixos Trabalho,
Assistência Social e Cultura. Contudo, esta seria uma nova atividade que se iniciaria dentro do período eleitoral, tendo sido orientado pela Procuradoria
Jurídica da FUCAM a não realizar a referida contratação para o ano de 2018.
As atividades desenvolvidas até o momento não geraram custo para a FUCAM, com Cursos realizados em parceria como SENAR, realização de reuniões de
acompanhamento com a Rede de Proteção Social e realização de atividades da FUCAM, somente com a disposição dos esp

Outras informações de situação: O orçamento previsto para contratação de monitores para fomentar as atividades previstas nos eixos Trabalho,
Assistência Social e Cultura. Contudo, esta seria uma nova atividade que se iniciaria dentro do período eleitoral, tendo sido orientado pela Procuradoria
Jurídica da FUCAM a não realizar a referida contratação para o ano de 2018.
As atividades desenvolvidas até o momento não geraram custo para a FUCAM, com Cursos realizados em parceria como SENAR, realização de reuniões de
acompanhamento com a Rede de Proteção Social e realização de atividades da FUCAM, somente com a disposição dos espaços públicos.
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