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GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Plano de Trabalho
(Artigo 22 da Lei Nº 13.019-2014, Alterada pela Lei Nº 13.204-2015)

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome

CNPJ

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

07.033.647/0001-69

Endereço (Logradouro e Complemento)

C.E.P.

RODOVIA DALMÁCIO JOSE MAGE, KM 04

29909-340

Bairro

Município

Telefone:

FARIAS

LINHARES –ES

Página na Internet

(27)99610-9975
Endereço Eletrônico

grupo-resgate818.webnode.com

resgatelinhares@gmail.com

18/06/2004

Nº Protocolo

Livro/Página

00003721

LIVRO A- 18 FOLHAS 001/027

Data de Constituição

18/06/2004
Cartório

Data da Última Alteração

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE LINHARES/ES
Nº Protocolo

Livro/Página

00004986

LIVRO A -18 FOLHAS 001/027

03/12/2019

Informações Bancárias
Banco

Agência

Nº Conta Corrente

BANESTES

124

C/C 27427814

DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

2.

Nome

C.P.F.

LOUDRDES PARIZ MORETO

99844621704

Nº RG

Órgão Expedidor

865152

SSP

Telefone

(27)999846191

Cargo

Endereço Eletrônico

Mandato

EMPRESÁRIA

coresetons@hotmail.com

Início

Términ
o

04/01/2021

Endereço (Logradouro e Complemento)

C.E.P.

RUA: ARUAQUES, nº 68, BAIRRO: LAGOA DO MEIO, LINHARES/ES

29904060

Nome

C.P.F.

XXXXXXXXXXX

04/01/2023

XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Nº RG

Órgão Expedidor

XXXXXXXXX

XXXXXX

Telefone

(XX) X. XXXX – XXXX

Cargo

Endereço Eletrônico

Mandato

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Início

Términ
o

XX/XX/XXX

XX/XX/XXX

Endereço (Logradouro e Complemento)

C.E.P.

XXXXXXXXXXXXX

XX.XXX-XXX

3.

Outros Partícipes (Incluir os Dados de Identificação Quando Existirem Outros Parceiros para Execução deste Projeto)

Nome

CNPJ

XXXXXXXXXXX

XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Endereço (Logradouro e Complemento)

C.E.P.

XXXXXXXXXXXXX

XX.XXX-XXX

Bairro

Município

XXXXXXXXX

XXXXXX

Telefone:

(XX) X. XXXX - XXXX

Página na Internet

Endereço Eletrônico

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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Registro de Pessoa Jurídica

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
4. Apresentação da entidade
O Grupo Resgate São Francisco de Assis, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 07.033.647/000169, situada na Rodovia Dalmácio José Mage, Córrego Farias, km 04, Linhares – ES, fundada em 18 de junho
de 2004. Tem por finalidade ofertar serviço de acolhimento, promover apoio psicossocial e proteção especial
à jovens e adultos do sexo masculino. Possui capacidade para acolher até 50 pessoas do sexo masculino,
adulto, em tempo integral, que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, vínculos
familiares rompidos, situação de abandono devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas, sendo a única
entidade inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, no município de Linhares/ES a oferecer o
serviço. As organizações de serviços de acolhimento institucional, de caráter provisório e excepcional, devem

Dentre outras atividades realizadas com os usuários, estão: o apoio aos usuários e familiares por meio de
rodas de conversas e grupos de apoio; a promoção da cidadania, através da retirada da documentação civil;
a inclusão em projetos e oficinas promovidas pela rede socioassistencial e pelo SESI/SENAI (curso básico de
computação) e pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); a promoção de palestras
informativas, educativas e de prevenção sobre o uso de substâncias psicoativas; a reinserção social e
familiar; assistência jurídica aos usuários do Grupo Resgate.
Para garantir o atendimento, a entidade conta com uma equipe de profissionais composta por: 01
Coordenador, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 03 Cuidadores Social, 01 Auxiliar Administrativo, em
conformidade com a NOB-RH/SUAS.
5. Realidade objeto da parceria
Aquisição de equipamentos permanentes para estruturação de espaço físico, aquisição de insumos e
contratação de pessoal para realização de oficina de panificação visando qualificação profissional dentro do
projeto de reinserção social Fermentando Novas Mãos de Obras.

6.

Descrição do Projeto

Título do Projeto

FERMENTANDO NOVAS MÃOS DE OBRAS

Período de Execução
Início

Término

a partir do
repasse do
recurso

12 meses após o
repasse do
recurso

Objetivo geral
Oportunizar aos usuários dos serviços da CT capacitação e formação em auxiliar de padaria, em
consonância com o projeto terapêutico, como dinâmica do tratamento e na perspectiva de possibilitar
reinserção no mercado de trabalho.
Objetivos específicos
*Adquirir máquinas e equipamentos para montagem de uma padaria.
*Montar estrutura de uma padaria, espaço para as oficinas do projeto Fermentando novas mãos de
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“garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
obras.
*Capacitar os usuários/acolhidos em tratamentos na aquisição dos conhecimentos para auxiliar na
indústria da panificação.
*Contratar oficineira para conduzir formações especificas para profissional atuar dentro de uma
padaria.
*Proporcionar aos participantes do projeto Fermentando novas mãos de obras, os conhecimentos de
Empreender e Inovar para a possibilidade começar seu próprio negócio, como fonte de renda.
*Produzir produtos de padaria, para o consumo próprio.

tratamento, formação e ressignificação nas vidas dos que fizerem parte deste novo projeto. Assim, nasce a
proposta do Projeto Fermentando novas mãos de obras.

A ideia do título “Fermentando”, alude a

capacidade de crescer e transformar. Assim o Projeto Fermentando novas mãos de obras visa, o
crescimento e transformação das vidas dos participantes.
A dependência química vem ganhando evidência, devido ao uso abusivo de drogas. O termo droga se
presta a várias interpretações, comumente suscita a ideia de uma substância proibida de uso ilegal e
nocivo; contudo, considera-se como toda e qualquer substância, natural ou sintética, que, introduzida no
organismo, modifica suas funções (AMORIM; LAZARINI; SIQUEIRA, 2007). Além disso, várias dessas
substâncias têm o potencial de induzir, em algumas pessoas, um padrão de consumo problemático e com
perda de controle denominado dependência (AMORIM; LAZARINI; SIQUEIRA, 2007). Essa dependência
não acontece com todos os usuários, mas, quando ocorre, pode ser entendida como uma doença.
Paradoxalmente, as drogas podem tanto ser úteis no tratamento de doenças quanto geradoras de doenças
(AMORIM; LAZARINI; SIQUEIRA, 2007).
As atividades de trabalho são fundamentais na construção das interações humanas. Isso nos permite afirmar
que as transformações no mundo do trabalho, ao longo dos séculos, acarretam diferentes formas de
subjetivação (desenvolvimento emocional e cognitivo das pessoas) e de constituição dos agrupamentos
humanos e da sociedade como um todo. No plano psicológico, além da esfera profissional, as pessoas são
afetadas em seus valores, autoestima, e projetos de vida (SANTOS, 2019).
O desemprego é uma realidade que atinge cerca de 14,4 milhões de brasileiros, conforme aponta site
G1.GLOBO.COM. Tal realidade impacta de forma significativa aos Dependentes químicos, os quais após
um período de uso continuo de substancias psicoativas, passam por uma descrença sistêmica, seja por Ele
mesmo, ou para a sociedade em geral.
Em contra partida ao cenário do desemprego no Brasil, a indústria da panificação conta com mais de 63 mil
empresas, gerando milhares de trabalhos diretos e indiretos, segundo (SEBRAE 2020). Ao se considerar a
realidade e especificidade deste mercado de trabalho, percebe-se como uma ótima área para atuação
profissional para o Adicto quando recebe alta do tratamento para combate à dependência química.
Vale ainda apontar que além da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho formal da panificação
com conhecimentos e formação na área, o Projeto Fermentando novas mãos de obras pretende ainda,
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Justificativa
Com a abertura do Edital Chamamento Público SEDH nº 02/2021 – o Grupo Resgate São Francisco de

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
exprimir no participante do projeto o senso de empreender e começar seu próprio negócio, assim construí
novas fontes de renda
Dentro dos Elementos que evidenciam a funcionalidade do Projeto Fermentando novas mãos de obras,
encontramos dentro da CT no Eixo do projeto Terapêutico LABORTERAPIA,
Elemento que auxilia o acolhido no desenvolvimento de competências e habilidades, que permeiam os bons
hábitos pessoais e interpessoais, dentre eles: a pontualidade, a postura, a frequência, a administração do
tempo e das tarefas, o estabelecimento de metas, a responsabilidade, a persistência, as capacidades de
resolução de problemas, a autoconfiança, a cooperação com os companheiros de trabalho, as habilidades
de comunicação, a assertividade, a aceitação da supervisão, a capacidade de lidar com a desaprovação e
críticas, a tolerância à frustração, e lidar com tensões, enfim, trabalhar a sociabilidade e a civilidade.

necessidades; Autoconfiança na realização de suas atividades diárias; Satisfação pelo saber fazer e pela
compreensão da razão do que se faz.
Dessa maneira, a laborterapia complementa os outros dois pilares do cuidado (a espiritualidade e a
convivência), oferecendo ao indivíduo um lugar socioambiental sustentável, tornando-o sujeito de suas ações.
(HTTPS://SEDH.ES.GOV.BR).
Com o Projeto Fermentando novas mãos de obras, será possível oferecer aos participantes a oportunidade
de inserção no mundo do trabalho. Como apriori já mencionado é possível construir o espaço profissional,
seja através de contratação realizada por Padarias da região de origem do usuário/acolhido em tratamento da
CT.
Considerando os índices de desemprego atuais, e em contrapartida o crescimento da Industria da
Panificação e ainda a oportunidade de empreender, é possível vislumbrar no Projeto Fermentando novas
mãos de obras, uma resposta à fata de mão de obra encontrada na Industria da Padaria, ainda oferecer ao
usuário/acolhido uma formação para inserção no mundo do trabalho. Tendo uma nova perspectiva ao
processo de alta terapêutica.
A se considerar a comunidade de origem do usuário/acolhido na CT, e sua própria condição ao aceitar o
tratamento, é possível oferecer a essa comunidade, um pai, um filho, um irmão recuperado e com formação
de ressignificação, uma vez que antes do tratamento esse sujeito possivelmente encontrava-se de forma
improdutiva e adoecido, e ao retornar para a comunidade esta estará recebendo então um sujeito em
potencia e produtivo.
Uma das propostas do projeto Fermentando novas mãos de obras, é em primazia, a formação e
conhecimento novos aos participantes do projeto, e ainda se faz necessário trabalhar o entendimento que
durante o tratamento da CT, o usuário/acolhido tem como foco principal sua recuperação, sendo
contemplando com a participação no Projeto, uma vez respondendo aos critérios para participar do mesmo.
Uma resposta implícita dentro deste projeto para a própria CT, é evoluir para uma linha de sustentabilidade
da CT.
A importância de execução desse projeto dar-se em resposta da oferta para a comunidade de um sujeito apto
a inserção no mundo trabalho, além do mais, o resgate e fortalecimento dos valores e princípios do
usuário/acolhido em processo de alta terapêutica.
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As atividades da laborterapia têm como objetivos promover, prevenir, desenvolver e cuidar de pessoas que

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Considera-se relevante o usuário/acolhido da CT, saber que ao ter alta do seu tratamento, terá para além de
sua recuperação contra a dependência química, o vislumbre de inserir-se como produtivo em sua
comunidade.
Temos ainda com a implantação desse projeto, uma mão de obra qualificada, com baixo custo aos cofres
públicos.
Outro benefício que podemos apontar é o crescimento de renda para a família deste participante do projeto, e
ainda a possibilidade de novos empreendimentos, os quais podem impactar a economia local.
Deste modo apresentamos a justificativas para implantação do Projeto Fermentando novas mãos de obras,
sendo esse uma resposta ao Eixo temático I: Inserção no mundo do trabalho.

60 Homens, acima de 18 anos, acolhidos em tratamento na CT Resgate São Francisco de Assis
Capacidade técnica e gerencial

Equipe de profissionais que atuarão na execução da proposta (contratados e a contratar)
Nome

Formação

Rodrigo Niêro da Conceição
Psicólogo
Altamir Ribeiro
Assistente Social
Fabia Bastos
Ensino Médio
Lucimara Rodrigues de Souza
Assistente Social
Cossuol
Resultados esperados
Espera-se com a implantação do Projeto Fermentando novas

Função
Psicólogo
Coordenação
Oficineira
Técnica Administrativa

Carga horária
semanal
30
40
20
40

mãos de obras, capacitar cerca de sessenta

(60) participantes no prazo de doze (12) meses;
Oportunizar aos participantes a construção empírica de serem novas pessoas, resinificadas e produtivas
para a sua comunidade após seu tratamento contra da dependência química;
Participação e conclusão do curso, com recebimento de certificado servindo de estímulo para novas
oportunidades no mercado de trabalho;
Proporcionar o ganho de uma formação profissional, onde poderão oferecer sua mão de obra, à
comunidade de origem com o seu retorno.
Instrumentalizar o acolhido para a possibilidade de montar sua própria fonte de renda com os
conhecimentos adquiridos durante a participação do projeto;
Realizar parcerias para encaminhamento ao mercado de trabalho

7. Metas e indicadores
7.1. Metas
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E ainda deixa-se a clara e manifesta de aplicação do Projeto em nossa Comunidade Terapêutica.

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
1. Adquirir máquinas e equipamentos para montagem de uma padaria;
2. Adequar espaço para montagem da estrutura de uma padaria básica para realização das oficinas;
3. Contratar oficineiro para conduzir as formações especificas para atuar dentro de uma padaria;
4. Adquirir insumos para fabricação dos produtos de padaria
7.2. Atividades ou Projetos a Serem Executados (São as atividades, ações/projetos que serão desenvolvidas para o
atingimento das Metas, ou seja, o que será realizado para que as Metas sejam alcançadas)



Aquisição dos equipamentos e materiais necessários para adequação do espaço que será destinado



Realização de inscrição dos participantes, utilizando formulário específico



Buscar parceria com SEBRAE, para aplicação de oficinas de empreendedorismo e novas ideias;



Eleger um monitor para acompanhar o funcionamento da Padaria, que tenha conhecimentos e
expertise na área;



Buscar novos voluntários para atuarem no projeto Fermentando novas mãos de obras, aplicando
oficinas pertinentes ao projeto;



Parceira com o SINDIPAES, da região para acompanhar a execução do projeto, visando a
possiblidades de contratação de pessoal;



Parceria com Empresas para o fornecimento de insumos.

7.3. Indicadores (Refere-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar o atingimento das Metas)


Notas fiscais dos equipamentos adquiridos



Numero de inscrições realizadas



Numero de oficinas realizadas



Numero de parcerias firmadas



Contrato de trabalho com a oficineira



Quantitativo de alimentos (pães e afins) produzidos diariamente

7.4. Meios para a aferição dos indicadores e avaliação dos resultados


Gráficos trimestrais apresentando os resultados obtidos em cada ciclo de formação;



Pesquisa de satisfação com os participantes do Projeto Fermentando novas mãos de obras;



Pesquisa junto ao SINDIPAES, de contratações efetivas.



Gráfico de produção trimestral da Padaria.

8. Proposta metodológica

PARTICIPANTES
Participaram do projeto Fermentando novas mãos de obras, os usuários/acolhidos em tratamento na CT
Grupo Resgate São Francisco de Assis, que estiverem completado três meses, e de coerência ao Projete
Terapêutico da CT. A proposta é atingir durante o período de Execução do Projeto, em 12 meses uma
média 60 participantes.
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à montagem da padaria básica;

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
INSTRUMENTOS
Para a realização do Projeto Fermentando novas mãos de obras, serão utilizados máquinas e equipamentos
de padaria, contará com uma estrutura física para abrigar o ambiente de aprendizado teórico e prático.

FASES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
No sentindo de melhor operacionalizar a realização dos objetivos deste projeto; ele se constitui de 7 fases,
possibilitando assim o desenvolvimento do projeto de forma que possa inferir de forma intensa e formativa
na apropriação dos saberes por parte dos participantes.

Fase 01 – Reunião com equipe da CT
Reunião com os profissionais da CT, apresentando toda a proposta do Projeto Fermentando novas mãos de
obras, nessa fase, serão explicitadas toda a proposta e objetivos do Programa, também será momento
destinado para celebração de equipe interna para apoio na execução deste programa dentro da CT.

Ainda dentro da fase 01, com a aprovação do Projeto, será realizada logo com o repasse do recurso, a
reforma e preparação do ambiente para instalação da Padaria, essa fase teremos apoio de profissionais da
área para que o ambiente esteja em conformidade com a legislação vigente para funcionamento.
Ainda nesta fase, será o momento de celebrar as parcerias externas.
Fase 02 – Instalação da Padaria
Com a equipe montada e informada, seguiremos para fase de seleção e recrutamento de oficineira, a qual
já será de apoio, para auxiliar na reforma, compra e instalação da Padaria, sempre em conformidade junto
as legislações vigentes.
Fase 03 – Seleção dos participantes do Projeto
Esta fase terá com caminho principal a seleção dos primeiros usuários/acolhidos que irão participar do
Projeto. Dentre os critérios para participarem do projeto é necessário Os participantes serão divididos em
grupos de incialmente de 04 participantes, receberão os conhecimentos em forma de oficinas, e
tempo/duração de oficinas terá como base os tempos utilizados nas atividades de laborterapia, não
ultrapassando inicialmente 04h diárias, caso seja necessário ultrapassar esse tempo, o mesmo será
acordado de comum acordo com os participantes dos projetos.
O tempo diário de cada oficina, poderá variar de acordo com a disponibilidade de alguns voluntários que
estarão envolvidos neste projeto.
Fase 04 – Escala de formação dos grupos
A dinâmica de escala será de atendimento a três grupos de 04 participantes, cada grupo participara de dois
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A condução do projeto será um processo formativo com foco nas atividades apriori planejadas junto com a

GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
dias consecutivos das oficinas, ficando 4 dias até o retorno as oficinas.
Exemplo:
Grupo 01 – Estará nas oficinas nos dias 01 e 02 de abril;
Grupo 02 – Estará nas oficinas nos dias 03 e 04 de abril;
Grupo 03 – Estará nas oficinas nos dias 05 e 06 de abril;
Grupo 01 – Retorna a escala das oficinas 4 dias depois nos dias 07 e 08 de abril, assim, consecutivamente
os demais grupos.

Essa escala respeitará um tempo aproximado de 3 meses.

Apoio dos monitores – De fato essa fase acontece de forma vertical, desde a primeira fase, teremos apoio
de monitores juntamente com equipe técnica, até a ultima fase do projeto que consiste na formação do
auxiliar de padaria.
Fase 06 – Avaliando Resultados
Avaliação de resultados - As avaliações serão norteadores para evolução ou adaptação do Projeto em
andamento.
Deseja ainda, acompanhar os participantes que após conclusão do Projeto e por seguinte de seu tratamento
dentro da CT, que conseguiram emprego ou iniciaram alguma forma de composição de renda.
Realização das pesquisas de satisfação com os participantes do projeto.

Fase final – Certificação
Os participantes que concluírem a formação de 100h receberão certificação em auxiliar de Padaria.
Dentre os voluntários junto ao Projeto, pretende-se incluir o SINDIPAES, para apoio e encontros com os
participantes do programo.
Transcorrido os três primeiros meses e tão logo formado o primeiro grupo, já será iniciado o próximo, ou
próximos grupos, essa dinâmica se dará até o final do prazo do Projeto, neste caso 12 meses.
As formas de avalição do projeto, será dada por pesquisa de satisfação dos participantes, avaliação dos
Oficineiros e demais voluntários envolvidos na formação dos participantes do Projeto Fermentando novas
mãos de obras
Cronograma de Execução
OBJETIVOS
Reunir equipe da
CT
Contratar oficineira
para conduzir
formações

ATIVIDADES
Apresentação da
Proposta do
Projeto
Divulgação;
Análises de
Curriculum,

M1

M2

M3

M4

M5

MESES
M6 M7 M8

M9

M10

M11

M12

X

X
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carga horaria de formação aproximadamente de 100h.
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Juntamente com o oficineiro e demais voluntários, será construindo um plano de curso que contemple uma
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Entrevistas;
Contratação

Reformar e
instalação dos
equipamentos

X

Selecionar
usuários/Acolhidos
que farão parte do
Projeto

Obedecendo a
critérios:
*Vontade própria;
*3 meses de
tratamento;
*Comportamento
de adequação ao
projeto terapêutico.

X

X

X

X

Capacitar os
usuários/acolhidos
em tratamentos na
aquisição dos
conhecimentos
para auxiliar na
indústria da
panificação.

Início da
Formação. A cada
90 dias teremos
grupos capacitados
em auxiliar de
Padaria.

X

X

X

X

Produzir produtos
de padaria, para o
consumo próprio.

Consumir
Internamente

Orientar sobre
saúde financeira e
Empreendedorismo

Aquisição dos
Insumos, conforme
receitas;
Buscar por
doações.
Proporcionar à
todos da CT, o
consumo com os
produtos da
Padaria.
Aplicação de
Palestras e/ou
oficinas sobre
Saúde Financeira e
Empreendedorismo
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Seguir com
aquisição dos
equipamentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os prejuízos decorrentes do uso excessivo de álcool são inúmeros. Entre eles ressaltam-se as alterações
comportamentais da pessoa que faz uso e abuso do álcool levando, na maioria das vezes, à
desestruturação familiar, a gastos excessivos com tratamentos médicos e internações hospitalares, a
elevado número de acidentes de trânsito com pessoas alcoolizadas, violência urbana e mortes prematuras
(FILIZOLA, 2006).
Acredita-se que implantação do Projeto Fermentando novas mãos de obras, será possível induzir de alguma
forma na redução dos prejuízos que são gerados pelos adictos.

Desta forma, recomenda-se a implantação do Projeto Fermentando novas mãos de obras, dentro da CT
Grupo Resgate São Francisco de Assis.
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especificas para
profissional atuar
dentro de uma
padaria.
Adquirir máquinas
e equipamentos
para montagem de
uma padaria.
Montar estrutura de
uma padaria,
espaço para as
oficinas do projeto
Fermentando
novas mãos de
obras.
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Item

Discriminação da
despesa

Quantidade

Valor
unitário

Valor
total

Amassadeira Semi Rapida 15Kg Ali15/1 Style Bivolt - Braesi

Montagem da Padaria

1

4.494,00

4.494,00

Balanca Eletronica Cristal Dcrb Cl
15Kgx5g Preta Com Bateria Ramuza

Montagem da Padaria

1

591,17

591,17

Armario De Pao Vazio Para 20
Assadeiras 58X70cm Pintura Epoxi Imeca

Montagem da Padaria

1

1.516,50

1.516,50

Assadeira Pao Sal 4 Tiras 7Cm
40X80 0512 - Imeca

Montagem da Padaria

20

37,42

748,40

Assadeira De Pao Doce Plana Lisa
Aluminio 60X80x3,5 Estampada 1,2
Mm - Imeca (5 assadeiras)

Montagem da Padaria

5

119,54

597,70

Forno Turbo á Gás capacidade 10
Esteiras Prp-10000 G2 Bivolt –
Progás Característica e Descrição
Ficha Técnica: - Iluminação Interna
resistente a altas temperaturas e
choques térmicos. - Isolamento
térmico com lã basáltica.

Montagem da Padaria

1

7.898,59

7.898,59

Modelador de Pães Braesi Mbmj 22/1
Bivolt

Montagem da Padaria

1

4.523,92

4.523,92

Divisora de Massas DMV30 Pedestal
Epoxi Com Mesa e Navalha Em Inox
De 30 Divisões - Venâncio

Montagem da Padaria

1

2.128,16

2.128,16

Camara Climatica Ac20t Pintura Epoxi
220V Mono - Venancio

Montagem da Padaria

1

7.565,73

7.565,73
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PLANILHA DE CUSTOS
IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL
Edital de Chamamento Público nº 02/2021 – Projetos que versem sobre reinserção social e produtiva.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome: GRUPO RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Eixo: I – Inserção no mundo do Trabalho
Título: “Fermentando novas mãos de obras.”
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9. Proposta orçamentária

1

Farinha de Trigo saco 25 kg

Material de consumo

Óleo de Soja Caixa c/20 lt

1.020,66

1.020,66

12

109,23

1.310,76

Material de consumo

5

203,60

1.018,00

Ovos CX 30 und

Material de consumo

50

16,29

814,50

Fermento Biológico Seco Instantâneo
500Gr

Material de consumo

25

27,27

681,75

Polvilho Doce pcto 500Gr

Material de consumo

40

16,98

679,20

Fubá de Milho 1kg

Material de consumo

30

4,82

144,60

Doce de Leite 5KG

Material de consumo

3

129,12

387,36

Leite longa vida integral 1lt

Material de consumo

72

3,62

260,64

Açúcar Cristal 5KG

Material de consumo

20

27,56

551,20

Açúcar Refinado 5 kg

Material de consumo

25

27,77

694,25

Sal Refinado 1kg

Material de consumo

10

2,28

22,80

Margarina Veg Crem c/ Sal 1kg

Material de consumo

60

15,63

937,80

Cilindro De Gás Glp P45 Vazio

Material de consumo

1

1.104,27

1.104,27

Recarga Gás Glp P45

Material de consumo

12

390,00

4.680,00

Cimento SACO 50KG

Reforma

27

30,40

820,80

Lajotas - Bloco Cerâmico 9x19x19cm
Avermelhado

Reforma

1014

1,40

1419,60
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Montagem da Padaria
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Mesa De Manipulaçao Inox Sem
Paneleiro Mbr-018n 190X80cm Braesi
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20

56,30

1.126,00

Argamassa SACO 20KG

Reforma

15

34,10

511,50

Massa acrílica SACO 20 KG

Reforma

10

32,90

329,00

Tinta Branca Lata 18lt

Reforma

2

231,90

463,80

Fio Cabo Flexível 2,5Mm Rolo 100
Metros

Reforma

6

151,00

906,00

Fio Cabo Flexível 1,5Mm Rolo 100
Metros

Reforma

3

142,10

426,30

Iluminarias - Paflon Quadrado
sobrepor 25W Led Branco frio 30x30

Reforma

6

48,60

291,60

Caixa de passagem 30x30

Reforma

1

121,10

121,10

Tomada Dupla 2p+ T 10a 4x2 –
Branca

Reforma

10

31,10

311,00

12

1.200,00

14.400,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Conduzir as oficinas –
durante a condução do
projeto.

Total Geral

65.498,66

10. Cronograma físico financeiro
Meta 1:
Aquisição dos Equipamentos e Máquinas (Montagem da Padaria)
Indicador(es):
 Notas fiscais dos equipamentos adquiridos

Valor:

R$ 31.084,83

Metodologia de execução: Aquisição dos Equipamentos e Máquinas, se possível buscar junto à
parceiros doações.
Etapas/atividades
Período de execução
Valor
Início
Término
1.1 Cotação de
preços;
1.2 Aquisição de
Equipamentos e
Máquinas

R$ 31.084,83

A partir do repasse
do recurso

Após 1 mês do repasse do
recurso

1.3 Distribuição dos
materiais e
equipamentos para o
curso de padaria
SUBTOTAL
Meta 2:
Reformas no Espaço
Indicador(es):

R$ 31.084,83

Valor R$
Valor:

31.084,83
R$ 6.726,70

END. RODOVIA DALMÁCIO JOSE MAGE, KM 04 – DISTRITO FARIAS / LINHARES/ES – CEP: 29.909-340

10/12/2021 17:03

Reforma

2021-JBT4CL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

Piso Cerâmico Rústico Borda Bold
Evidence Cinza 61x61cm (10cx)
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Notas fiscais dos produtos adquiridos

Metodologia de execução: Por tratar-se de produção, os insumos serão adquiridos respeitando cotação
de preços, prazos de validades e dinâmicas das receitas desenvolvidas durante o funcionamento da
Padaria. Se possível buscar, parceiros para doações.
Etapas/atividades
Valor
Período de execução
Início
Término
1.1 Cotação de
A partir do repasse
Após 1 mês do repasse do
preços
do recurso
recurso
R$ 13.287,13 3
1.2 Aquisição dos
insumos para padaria
SUBTOTAL
R$
13.287,13
Valor R$
13.287,13
TOTAL GERAL
R$
65.498,66
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Metodologia de execução: divulgar a proposta de trabalho nas mídias sociais da OSC, selecionar
currículos dos candidatos para realização de entrevistas. Celebrar contrato de trabalho com o (a)
profissional selecionado(a)
Período de execução
Etapas/atividades
Valor
Início
Término
1.1 divulgação nas
redes sociais
1.2 Entrevista de
candidatos
A partir do repasse
Após 1 mês do repasse do
R$ 14.400,00
do recurso
recurso
1.3 Contratação
do(a) profissional
selecionado(a)
1.4 Realização do
curso de padaria
SUBTOTAL
R$
14.400,00
Valor R$
14.400,00
Meta 4:
Valor: R$ . 13.287,13 em 12
Compra de insumos para fabricação dos produtos de padaria
meses
Indicador(es):
 Notas fiscais dos equipamentos adquiridos
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Metodologia de execução: Trabalho executado por voluntários. se possível buscar junto à parceiros
doações.
Período de execução
Etapas/atividades
Valor
Início
Término
1.1 Cotação
A partir do repasse
Após 1 mês do repasse do
1.2 Orçamentos
R$ 6.726,70
do recurso
recurso
1.3 Aquisição
1.4 Execução
SUBTOTAL
R$
6.726,70
Valor R$
6.726,70
Meta 3:
Valor: R$ 14.400,00 em 12
Contração de Oficineiro
meses
Indicador(es):
 Contrato de trabalho com a oficineira;
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APORTE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
Mês 07
Mês 08
Mês 09
Mês 10
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00

Mês 05
R$ 0,00
Mês 11
R$ 0,00

Mês 06
R$ 0,00
Mês 12
R$ 0,00

Mês 05
R$ 500,00
Mês 11
R$ 500,00

Mês 06
R$ 500,00
Mês 12
R$ 500,00

12. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da
Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,

Linhares/ES, Em 25 de NOVEMBRO de 2021.

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Proponente (Carimbo/Assinatura)

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

LOURDES PARIZ MORETO
PRESIDENTE ELEITA
CPF:998.446.217-04

RODRIGO NIERO DA CONCEICAO
PSICÓLOGO
CRP16-3470

13. Aprovação pelo Concedente
Aprovado (Local e Data)

Concedente (Carimbo/Assinatura)

__________________________________________________________.
Em Vitória/ES, _____ de _________________ de 20 _____.

Nara Borgo Cypriano Machado
Secretária de Estado de Direitos Humanos
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Mês 04
R$ 0,00
Mês 10
R$ 0,00
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REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Mês 01
Mês 02
Mês 03
R$ 59.998,66
R$ 0,00
R$ 0,00
Mês 07
Mês 08
Mês 09
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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