
GRAÇAS A VOCÊ, NOSS@ COLABORADOR@, A ESTRUTURA DO PRÉDIO JÁ ESTÁ DE PÉ 

É com muita alegria e gratidão a todos e todas colaborador@s que finalizamos em abril de 2016 os                  

últimos pagamentos referentes à terceira etapa da construção da nova Creche Irmão Otho. Com              

orçamento inicial de R$209.038,00 – valor reestimado em R$318.033,00, de acordo com o Índice              

Nacional da Construção Civil em 2015, conforme nota de esclarecimento de 31 de maio – a fase da                  

estrutura da nova sede da Creche Irmão Otho teve custo total de R$358.698,19. Graças a VOCÊ, em                 

dois anos – entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015 – foi possível levantar a estrutura do edifício,                   

que agora se encontra pronta para receber as novas e decisivas etapas da construção. 

Levando em conta o valor final da fase da estrutura, comunicamos uma atualização no orçamento total                

da obra: com devidos ajustes, trabalhamos atualmente com um orçamento de R$1.550.739,19 para             

finalização da construção, discriminados em sete etapas como estimado abaixo: 

:: Projetos e Taxas 

 [concluída em maio de 2011] 

R$14.500,00 

:: Fundação 

[concluída em dezembro de 2013] 

R$185.123,00 

 

:: Estrutura 

[etapa atual] 

Valor defasado // ano base 2011: R$ 209.038,00 

Valor atualizado // ano base 2015: R$318.033,00 

Valor total // fechado em 2016: R$358.698,19 

:: Alvenaria 

[a ser executada] 

Valor defasado // ano base 2011: R$ 130.028,00 

Valor atualizado // ano base 2015: R$178.762,00 

 

:: Instalação hidro‐sanitária 

[a ser executada] 

Valor defasado // ano base 2011: R$ 95.028,00 

Valor atualizado // ano base 2015: R$130.644,00 

 

:: Instalação elétrica 

[a ser executada] 

http://tijoloportijolo.org/site/wp-content/uploads/2015/07/TIJOLO-POR-TIJOLO_Nota-de-esclarecimento-aos-nossos-colaboradores.pdf


Valor defasado // ano base 2011:  R$ 100.280,00 

Valor atualizado // ano base 2015: R$137.865,00 

 

:: Acabamento e Finalização 

[a ser executada] 

Valor defasado // ano base 2011:  R$ 396.528,00 

Valor atualizado // ano base 2015: R$545.147,00. 

Que venham as novas e decisivas etapas desse projeto que construímos juntos. Com VOCÊ venceremos               

uma a uma, até chegarmos ao prédio tão almejado que, ao abrigar um projeto voltado para 150                 

crianças e 50 adolescentes, irá oferecer novas oportunidades para milhares delas. 

Associação Espírita Christopher Smith 
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