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Anexo II -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

Instituto Raízes

33.253.187.0001/94

RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D
Município

Morro da Piedade

Telefone:
(27)99924-1263
(27)99316-3559
(27)99293-4397

Vitória

Página na Internet

29.015 – 701

10/12/2021 17:03

Bairro
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C.E.P.

Endereço Eletrônico

Facebook.com/institutoraizesvix
Instagram.com/institutoraizes

raizes@institutoraizes.org

Registro de Pessoa Jurídica
Cartório

Data de Fundação

Cartório Sarlo
Nº Protocolo
66393

09/01/2016
Livro/Página

Data
Constituição

de

A-155
31/08/2018

Cartório

Data
da
Alteração

Cartório Sarlo
31/08/2018
Nº Protocolo
66393

Livro/Página
A-155

Informações Bancárias
RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D – Bairro Piedade – Vitória/ES CEP:29.015–701

Última
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Endereço (Logradouro e Complemento)

Banco

Agência

BANESTES

Nº Conta Corrente

0104

3131624-3

Nº RG
2.336.971-ES

Telefone
(27) 99293-4397

Cargo
Presidente

Órgão Expedidor
SSP-ES
Endereço Eletrônico
jocelino@outlook.com

Mandato
Iníci
o

09/01/20
20

Térmi
no

09/01/202
4

Endereço (Logradouro e Complemento)
Rua Nestor Gomes, nº 200, apto 201, Centro, Vitória/ES

C.E.P.
29.015-150

Nome
Mariana Cristina Ramos de Araújo

C.P.F.
162.893.807-29

Nº RG
3.577.715-ES

Telefone
(27) 99985-6776

Cargo
Vice-Presiden
te

Órgão Expedidor
SSP-ES
Endereço Eletrônico
mariana@institutoraizes.org

Mandato
Iníci
o

09/01/20
20

Endereço (Logradouro e Complemento)
Escadaria Doutor Heraldo Lucas, nº 92 – Centro, Vitória/ES

Térmi
no

09/01/20
24

C.E.P.
29.016-170

3. Outros Partícipes
Nome
Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial ES (LIESGE)

CNPJ
09.473.443/0001-74

Endereço (Logradouro e Complemento)
Rua João da Cruz, 195 - sala 103

C.E.P.
29.055-620

Bairro
Praia do Canto

Telefone:
(27)99793-1900

Município
Vitória
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C.P.F.
124.958.387-07
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Nome:
Jocelino da Conceição Silva Junior
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2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL

Página na Internet
instagram.com/liesges

Endereço Eletrônico
XXXXXXXXXXXX

Ao longo de sua existência o Raízes foi se tornando referência em pesquisa, articulação
e desenvolvimento de projetos socioculturais, educativos e de promoção dos direitos
humanos, onde atua no Conselho Municipal de Juventude de Vitória (2017) e tendo
recebido o Prêmio Estadual de Direitos Humanos (2018) e sido eleito para integrar o
Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Espírito Santo em 2019, além de participar
do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (2021), Conselho Estadual da
Cultura (2020), Conselho Municipal da Cultura (2021) e a Rede Brasileira de Educação
em Direitos Humanos do Espírito Santo (2021).
Em seu plano de ação e proposta de trabalho pedagógico que organiza, o Instituto Raízes
atua com 07 (sete) eixos que formam as diretrizes de sua dinâmica institucional, sendo
elas: infâncias, adolescências e juventudes; educação; cultura, memória e identidade;
articulação em rede; direitos humanos e proteção social; combate à fome; e igualdade
racial, e todos estão alinhados com 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) – ODS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11.
Em nossos treze anos de trabalho, parte dos quais trabalhamos como Coletivo Juvenil
Raízes da Piedade, adotamos
a intersetorialidade entre as políticas de educação,
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As ações do Raízes têm como essência o fortalecimento, o empoderamento e a inserção
social dos sujeitos que são atendidos nas atividades da entidade, buscando valorizar e
salvaguardar a cultura capixaba, com troca de experiências, intergeracionalidade e
respeito às identidades, social e política. Trabalhando sempre com eixos transversais e
com temáticas que enfatizam e valorizam o cotidiano das comunidades e seus atores,
sempre buscamos organizar um atendimento voltado à defesa da dignidade humana, da
vida e do acesso à direitos sociais básicos.
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O Instituto Raízes, criado por jovens das comunidades Piedade e Fonte Grande, iniciou,
em 2008, a busca do fortalecimento das raízes culturais em suas comunidades. Os
integrantes do grupo, na época, consideravam que a comunidade estava afastada de
suas origens, das “pessoas do morro”, das crianças, dos jovens e das mulheres e muito
perto dos conflitos geracionais, da violência e do uso de drogas. Então era preciso,
segundo os fundadores do coletivo juvenil, “reavivar” a cultura e a memória da sua
comunidade, e potencializar ações de inclusão social por meio do samba. Dessa forma,
as atividades socioculturais tiveram sempre como público-alvo as comunidades dos
morros do centro histórico de Vitória, com relevante inserção social de novos atores
sociais que integram a sociedade local, conseguindo alcançar seus objetivos de resgatar,
preservar e difundir o conhecimento, bem como promover ações para transformação da
realidade social das comunidades em vulnerabilidade social e econômica. Esta proposta
sugere dar prosseguimento as atividades que são desenvolvidas pelo Instituto, que tem
como principal objetivo reduzir a violência, os homicídios, em especial dos (as) jovens
negros (as) que vivem neste território e outras comunidades adjacentes.
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4. Apresentação da entidade

cultura, assistência social, saúde, segurança nutricional e alimentar, trabalho, esportes,
direitos humanos, saúde e segurança pública.

●

Cidadania - Atividades que promovam a elevação da consciência política, a
participação ativa, a organização, a mobilização e a formação de lideranças na garantia
dos direitos sociais e políticos;
●

Convivência - Atividades de convivência cidadã pautada nos direitos humanos, no
encontro e pertencimento das comunidades, numa dinâmica que combine
corresponsabilidade, participação, autonomia, liberdade e respeito;
●

Democracia - Atividades e ações organizadas com as comunidades, pensando o
cidadão enquanto interlocutor potente e proponente de ideias em todas as etapas do
trabalho. Incentivo para que os sujeitos exerçam seu direito de participarem em fóruns,
conselhos, movimentos sociais, cooperativas populares de produção, etc.;
●

Educação popular - Atividades que não desprestigiem o cotidiano e os saberes do
território, congregando assim os saberes científicos e populares. O princípio da
educação popular norteia todo nosso processo político e pedagógico de atendimento,
buscando fortalecer a consciência da cidadania e a emancipação dos sujeitos sociais
através da autorreflexão de sua história;
●

Ética - Respeito à identidade, à privacidade e ao sigilo profissional dos sujeitos e da
sua história de vida;

●

Formativa e Multiplicadora - Atividades que permitam aprendizagens no âmbito das
relações pessoais, do mundo do trabalho e da produção cultural, buscando ampliar a
visão de mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformando-se em
tecnologia social.

●

Trabalho e Geração de Renda- Atividades que incentivem o espírito empreendedor e o
protagonismo na busca de possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou da
RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D – Bairro Piedade – Vitória/ES CEP:29.015–701
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Nos projetos desenvolvidos nas comunidades atendidas pelo Instituto Raízes
observamos as seguintes dimensões:
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São muitas as vulnerabilidades das camadas mais pobres no nosso país, e elas atingem
especialmente as infâncias, adolescências, juventudes e as mulheres. Neste sentido,
especial atenção e respostas devem ser dadas às vulnerabilidades ou fatores de risco
que se relacionam ao contexto de violência, em todas suas formas.

PÁGINA 17 / 29

Entendemos como diferencial no desenvolvimento do nosso trabalho, hoje consolidado e
formalmente legalizado enquanto Instituto Raízes, a nossa compreensão, a partir das
práxis, dos diferentes modos pelos quais os sujeitos, especialmente os (as) negros (as)
de territórios em situação de vulnerabilidade da capital, constroem suas experiências de
vida. Nos tornamos ainda uma referência para usar como aspectos metodológicos o
samba e as relações societárias, como bem vimos propor este projeto.

criação de negócios próprios, visando garantir a todos (as) o direito à profissionalização,
ao trabalho e a geração de renda.

5. Realidade objeto da parceria

SAMBAR, VIVER E RESISTIR

Período de Execução:
A PARTIR DO 12
MESES
REPASSE DO APÓS
O
RECURSO
REPASSE DO
RECURSO

Objetivo geral
Desenvolver um projeto articulado com a rede socioassistencial, E EM PARCERIA COM
ESCOLAS DE SAMBA, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR para reinserção social e
produtiva de pessoas com necessidade decorrentes do uso de álcool e outras drogas
no Estado do Espírito Santo, e colaborar com as comunidades, a partir , da cultura, da
valorização da identidade étnica e do empoderamento social, articulando redes e
apresentando ações que deem perspectivas de outros elementos que não sejam o
tráfico de drogas e outras contradições sociais que aprofundam as vulnerabilidades.
Objetivos específicos
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Título do Projeto:
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6. Descrição do Projeto
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Oferecer oficinas artísticas do samba e vivências sobre o carnaval, a partir da bateria das
escolas de samba selecionadas, promovendo o fortalecimento de sua rede de
sociabilidade e prevenção de possíveis recaídas ao uso de substâncias psicoativas, por
meio do fomento de vínculos sociais.

Justificativa
Ao propor ações sociais que integram a sociedade local, conseguindo alcançar seus
objetivos de resgatar, preservar e difundir o conhecimento, bem como promover ações
para transformação da realidade social das comunidades em vulnerabilidade social e
econômica o Instituto Raízes, almeja com esta proposta dar prosseguimento as
atividades que são desenvolvidas pelo Instituto, que tem como principal objetivo
reduzir a violência, os homicídios, em especial dos(as) jovens negros(as) e reduzir o
tráfico de drogas. Desta vez ampliando o campo de nossa atuação, buscando envolver
as escolas de samba e suas comunidades relacionando a prevenção do uso de drogas
com os atores e sujeitos que ocupam as escolas de samba.
O envolvimento da comunidade, das escolas de samba e de outras instituições do
território fortalece a intersetorialidade e a organização das ações propostas,
OFERECENDO novas possibilidades de transformação e inserção social aos
moradores, principalmente a redução da vulnerabilidade de adolescentes, jovens e
adultos. Assim a proposta de aliar o gosto pelo carnaval e samba, com oportunidade
de discutir sobre prevenção às drogas, principalmente no período dos ensaios e
movimentação para o carnaval, maior festa popular do mundo. Destacamos que o
projeto relaciona contrapartidas importante para as comunidades: ensaios abertos e
RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D – Bairro Piedade – Vitória/ES CEP:29.015–701
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● Proteção dos direitos e promoção da igualdade da população negra,
historicamente afetadas pela discriminação da guerra as drogas;
● Iniciar o processo de formação, com diversas ações de promoção dos direitos
humanos, ações de cultura, educação e saúde, com o público-alvo do projeto;
● Desenvolver ações integradas com os serviços públicos e escolas públicas da
região, com a perspectiva da Educação em Direitos Humanos;
● Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores de
cidadania e superadores das vulnerabilidades;
● Fortalecimento da estrutura institucional e social na articulação na redução de
danos;
● Incitar o público-alvo para a plena efetivação de seus Direitos Humanos;
● Estímulo à produção de materiais pedagógicos e didáticos sintonizados com os
princípios e objetivos, organizados a partir da realidade social e local das
comunidades;
● Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o
cumprimento de seu papel na promoção da cultura como Direito Humano e de
uma Cultura dos Direitos Humanos;
● Realizar acompanhamento de famílias atendidas no projeto por meio da rede
socioassistencial;
● Oferecer oficinas e ações formativas aos participantes do projeto;
● Envolver 03 comunidades carnavalescas neste projeto, atuando com o
desenvolvimento do projeto a partir da Bateria das Escolas de Samba
selecionadas;
● Oferecer oficinas artísticas do samba e vivências sobre o carnaval;
● Montar uma equipe para participar do intercâmbio cultural com uma escola de
samba no Rio de Janeiro, propiciando trocas e experiências a partir do samba.

oficinas livres de percussão, onde também haverá processos de formação e
conscientização acerca da temática geral deste eixo 02.

Público-alvo/beneficiários
O projeto terá como público beneficiário pessoas com idade a partir de 12 (doze) anos,
de ambos os sexos, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas,
que estejam em acompanhamento em serviço de atenção a pessoas com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas e sejam residentes em municípios do
Estado do Espírito Santo.
O Projeto prevê o atendimento direto de no mínimo 20 pessoas por mês em cada
comunidade carnavalesca, preferencialmente, jovens com idade de 12 a 29 anos.

Capacidade técnica e gerencial
Gerente de Projetos – Profissional com formação em Ciência Econômicas, com
experiência em gestão e gerenciamento de Projetos;
Presidente do Instituto – Mestre em Educação, pedagogo pela Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) e gestor cultural com 13 anos de experiência em gestão de
projetos;
RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D – Bairro Piedade – Vitória/ES CEP:29.015–701
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Nesse sentido, utilizaremos ações de fortalecimento da convivência social e
comunitária através das expressões artísticas, corporais, culturais, de fortalecimento
de vínculos. Entendendo que essas ações são potentes aliados nos processos de
reinserção social e prevenção a recaídas, uma vez que na arte o ser humano forma
sua identidade e expressa seus afetos através do seu poder criativo, podendo
inclusive, por intermédio dela, ter reconhecimento social.
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A resolução de problemas relacionados ao uso de drogas é muitas vezes difícil.
Portanto, pensar ações culturais, artísticas, de cidadania, de inclusão social, em
articulação com equipamentos da rede socioassistencial e das escolas é fundamental,
para sustentabilidade, apoio e o respeito às diferenças para garantir a aproximação e a
confiança das comunidades no projeto.
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Considerando o que prevê o edital, o uso de substâncias psicoativas (SPAs) esteve
presente em todos os momentos da história, em diversos contextos. Só recentemente,
entretanto, adquiriu status de problema de saúde pública, seja devido ao aumento nos
tipos e mudanças nas composições de substâncias ou aos problemas sociais e de
saúde que se associam a esse uso, tanto como agentes etiológicos quanto como
consequências de determinadas formas de se relacionar com as substâncias.

Vice-presidente - Geografa formada na UFES, com experiência de trabalho de campo,
acompanha a execução dos projetos;
Secretaria Executiva – Cientista Social, Pós-graduada em História Social e política pela
UFES, articuladora cultural com 16 anos de experiência em gestão de projetos sociais;
Assessor Administrativo – Administrador formado pela FABAV (Faculdade Batista de
Vitória) com experiência de 16 anos na área;
Diretor Financeiro- Advogado graduado pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
Pós-graduado em Direito do Entretenimento e Mídias Digitais pela Faculdade Daltro e
AGU/RJ;

A ação materializará o desejo de reconectar as escolas de samba com a sociedade,
mostrando que a partir deste projeto e outras ações conjuntas, podemos superar as
desigualdades com cultura, arte, educação, samba e políticas públicas.
Esperamos atingir os resultados esperados, formando novos laços intergeracionais,
proporcionando a prevenção de uso de drogas e o atendimento especializado às
demandas surgidas no território.
As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos deste projeto nas
comunidades ocorrerão de forma intersetorial e integrada às instituições, lideranças e
moradores locais com o intuito de buscar a sustentabilidade do projeto, ampliando as
possibilidades de inserção social. O projeto pode contribuir como mola propulsora de
ações cidadãs, inclusivas, de valorização da cultura e de contraposição à violência, ao
tráfico de drogas e às mortes de jovens.
A partir da produção de materiais informativos e de mídias para mobilização nas
comunidades e instituições parceiras de forma integrada com as demais ações do Ponto
de Memória “Casa de Memória dos Raízes". As ações e avaliações do projeto serão
amplamente divulgadas nas redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp e sites
parceiros).
7. Metas e indicadores
7.1.

Metas
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Resultados esperados
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Mestre da Cultura Popular – Mestre de bateria, reconhecido como Mestre da Cultura
Popular pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Acumulou 3 prêmios como melhor
bateria de Escola de Samba pela U Escola de Samba Unidos da Piedade.
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Assessor de Projetos – Mestre em História e Historiador pela UFES, especialista em
estudos sobre a História do Samba e Carnaval capixaba;

Atividades ou Projetos a Serem Executados

● Realizar a parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do grupo
Especial - ES (LIESGE)
● Realizar pesquisa de mercado;
● Contratação de 01 (um) Assistente Técnico;
● Contratação de 01 (um) Psicólogo;
● Contratação de 01 (um) Assistente Social;
● Contratação de 120 horas de Oficineiros, incluindo mestres de bateria;
● Contratação de 01(um) serviço de confecção/sublimação de 40 (quarenta) camisas
(15 camisas – M/15 camisas – G /10 camisas – GG) para palestrantes, pesquisadores,
assistentes de produção, dirigentes da instituição e equipe de apoio;
● Contratação de 01(um) Serviço de Fornecimento de Combustível;
● Contratação de 01(um) Serviço de Fornecimento de Transporte;
● Contratação de 01 (um) empresa para a compra de instrumentos musicais;
● Divulgar o SAMBAR, VIVER E RESISTIR como resultado da parceria com o
Governo do Estado através de: anúncios, redes sociais e no site e blog da
Entidade, na sede do Instituto e no local de execução da parceria;
● Inscrição dos participantes;
● Executar o SAMBAR, VIVER E RESISTIR
● Registrar o SAMBAR, VIVER E RESISTIR por meio fotográfico;
● Elaborar Relatório Final de Execução do Objeto.
● Elaborar Relatório Final de Execução Financeira (se solicitado pelo fiscal da parceria).
7.3.

Indicadores
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7.2.
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● Atender 03 comunidades carnavalescas durante 06 meses;
● Fazer aquisição de instrumentos para as oficinas nas escolas de samba;
● Atendimento direto de no mínimo 20 pessoas por mês em cada comunidade
carnavalesca, preferencialmente, jovens com idade de 12 a 29 anos;
● Contratação de 01 equipe técnica para desenvolvimento do projeto;
● Contratação de oficineiros com disponibilidade de 120h para a realização das
oficinas;
● Desenvolver ações integradas com os serviços públicos e escolas públicas e de
samba da região, com a perspectiva da Educação em Direitos Humanos;
● Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores
de cidadania e superadores das vulnerabilidades;
● Fortalecimento da estrutura institucional e social na articulação na redução
de danos;
● Realizar acompanhamento de famílias atendidas no projeto por meio da
rede socioassistencial;
● Oferecer oficinas artísticas do samba e vivências sobre o carnaval;
● Realizar um intercâmbio cultural com uma escola de samba no Rio de Janeiro.

● Quantidade de certificados entregues;
● Quantidade de inscrições;
● Quantidade de parcerias estabelecidas.

8. Proposta metodológica
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● Relatório descritivo da realização do projeto, com apontamentos de participação, com
gráficos, com indicação da faixa etária, comunidades e escolas de samba participantes;
● Relatório fotográfico do projeto;
● Relatório financeiro das contratações, serviços e pró-labores pagos (notas fiscais e
comprovantes de pagamento);
● Termos de parcerias estabelecidos com os partícipes com descrição e fotografias dos
serviços executados;
● Lista de presença devidamente assinada pelos participantes;
● Fichas de Inscrição online;
● Perfil nas redes sociais do Instituto Raízes para divulgar suas atividades;
● Certificados de participação no SAMBAR, VIVER E RESISTIR
● Relatório Final de Execução do Objeto;
● Relatório Final de Execução Financeira (solicitado pelo fiscal da parceria).
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7.4.

A metodologia adotada para o desenvolvimento do Projeto SAMBAR, VIVER E
RESISTIR é a metodologia participativa, pois é a que melhor permite à pessoa ser
sujeito de sua própria história, através da atuação nos diferentes níveis de participação:
ser parte, fazer parte e tomar parte de todo o processo, inclusive no decisório. Os temas
a serem trabalhados serão definidos a partir da visão dos participantes acerca da
realidade pessoal e comunitária, constituindo uma forma simplificada de planejamento
local.

9.
Meta

Proposta orçamentária
Etapa
/

Especificação

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Fase
1.1

EQUIPE TÉCNICA

R$ 18.800,00

1.1.1

Assistente técnico

1.1.2

Psicóloga

h

80

60,00

4.800,00

1.1.3

Assistente Social

h

80

60,00

4.800,00

1.1.4

Oficineiros, incluindo mestres de bateria

60,00

6.000,00

1.2

CAMISAS

1.2.1

Sublimação em Camisa M - Tecido 50%
algodão 50% poliéster

1.2.2

h

80

h/a

120

40,00

3.200,00

R$ 1.196,00
pç

10

29,90

299,00

pc

20

29,90

598,00

Sublimação em Camisa G - Tecido 50% algodão

50% poliéster
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O acompanhamento de situações surgidas, será realizada pela equipe técnica junto com
a rede socioassistencial, considerando a necessidade de cada demanda. A partir do
acompanhamento será construído o projeto terapêutico e de acompanhamento no
projeto.
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Serão realizadas oficinas artísticas do samba – estimular a formação e a qualificação de
crianças, jovens e adultos, favorecendo a perpetuação dos atores relevantes para uma
escola de samba e dos blocos carnavalescos existentes nas comunidades,
salvaguardando a principal expressão cultural local. Em parceria com as escolas de
samba selecionadas

1.3

TRANSPORTE

1.3.1

Fretamento interestadual

1.4

COMBUSTÍVEL

1.4.1

Gasolina Comum

1.5

1.5.1

pç

10

29,90

299,00

R$ 8.500,00

sv

01

8.500,00

8.500,00

R$ 232,06

L

41

5,66

232,06

INSTRUMENTOS MUSICAIS

22 CAIXA 12 ALUMÍNIO 6 CORDAS;

R$ 31.266,80

sv

01

31.266,80

31.266,80

18 CHOCALHO DE MADEIRA MESCLADO;
14 SURDO 24 ALUMÍNIO COURO/NYLON;
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12 SURDO 18 ALUMÍNIO COURO/NYLON;
12 SURDO 26 ALUMÍNIO COURO/NYLON;
12 AGOGÔS 4 BOCAS;
10 REPIQUE 12 ALUMÍNIO 6 AF;
22 CAIXA 14 ALUMÍNIO 6 CORDAS.
TOTAL: R$ 59.994,86

10. Cronograma físico financeiro

Aquisição de equipamentos permanentes – Instrumentos Musicais

Valor (R$): 31.266,80

Indicador(es): Nota fiscal; quantidade de equipamentos adquiridos;
Metodologia de execução: Realizar a cotação de preços com as empresas fornecedoras; realizar a aquisição com o
fornecedor que apresentar o menor valor; etiquetar os equipamentos com o número de fomento, evidenciando a
parceria com o Governo do Estado do ES; zelar pela conservação dos equipamentos.
Período de Execução
Etapas/atividades

1.1. Orçamentos
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Sublimação em Camisa GG - Tecido 50% algodão
50% poliéster

Valor (R$)

31.266,80

Início

Término

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso
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1.2.3

1.2. Aquisição dos equipamentos permanentes

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

1.3. Distribuição dos equipamentos

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

Bens de consumo – Camisa, transporte e combustível

Valor (R$): 9.981,06

Valor (R$)
Início

Término

1.1. Orçamentos

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

1.2. Aquisição dos equipamentos permanentes

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

9.981,06

1.3. Distribuição dos equipamentos

Equipe técnica –

Valor (R$): 18.800,00

Indicador(es): Contratação da equipe Técnica
Metodologia de execução: Realizar entrevistas com os profissionais selecionados, realizar o contrato de trabalho
conforme definido para função.
Período de Execução
Etapas/atividades

Valor (R$)

1.1. Entrevistas

Início

Término

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do
repasse do
recurso

A partir do
Repasse do
recurso

Após 12
meses do

18.800
1.2. Contratação

RMP Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, 255D – Bairro Piedade – Vitória/ES CEP:29.015–701
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Período de Execução
Etapas/atividades
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Metodologia de execução: Realizar a cotação de preços com as empresas fornecedoras; realizar a aquisição com o
fornecedor que apresentar o menor valor; etiquetar os equipamentos com o número de fomento, evidenciando a
parceria com o Governo do Estado do ES; zelar pela conservação dos equipamentos.
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Indicador(es): Nota fiscal; quantidade adquirida;

repasse do
recurso
A partir do
Repasse do
recurso

1.3. Execução das atividades

Após 12
meses do
repasse do
recurso

10.1 – Plano de Aplicação

Material de consumo

Serviços de terceiros
-pessoa jurídica

4.4.50.42

Equipamentos e materiais
permanentes
TOTAL:

PROPONENTE
PÁGINA 27 / 29

3.3.50.43

CONCEDENTE
R$ 9.981,06
Camisa, transporte e
combustível
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ESPECIFICAÇÃO

18.800,00
Equipe técnica
Contratação de Equipe via
MEI)
R$ 31.266,80
Instrumentos
R$ 59.994,86

10.2 - Cronograma de Desembolso

REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

Mês 05

Mês 06

R$ 59994,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Mês 07

Mês 08

Mês 09

Mês 10

Mês 11

Mês 12

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

APORTE(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

Mês 05

Mês 06

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Mês 07

Mês 08

Mês 09

Mês 10

Mês 11

Mês 12

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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CÓDIGO

11. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO/ SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS DA 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.

__
__________________________________________

___________________________________________

Jocelino da Conceição Silva Júnior

Mariana Cristina Ramos de Araújo
Cargo do Representante Legal

12. Aprovação pelo Concedente
Em Vitória/ES 04 de novembro de 2021.

____________________________________________
Nara Borgo Cypriano Machado

Secretária de Estado de Direitos Humanos
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Em Vitória/ES 04 de novembro de 2021.
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