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ANEXO II
Plano de Trabalho
(Artigo 22 da Lei Nº 13.019-2014, Alterada pela Lei Nº 13.204-2015)

2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Nome
C.P.F.
Amauri Bras Caser
653.975.337-34
Nº RG
Órgão Expedidor
Telefone
349.411/ES
SPTC
(27) 99811-0160
Cargo
Endereço Eletrônico
Mandato
Diretor Presidente
XXXXXXXXX
Términ
Início 19/07/2019
19/07/2023
o
Endereço (Logradouro e Complemento)
C.E.P.
Rua Begônia,136 – Bairro Jardim Planalto – Colatina -ES
29.701-710
3. Outros Partícipes (Incluir os Dados de Identificação Quando Existirem Outros Parceiros para
Execução deste Projeto)
Nome
CNPJ
Seitec Serviços Industriais Ltda
00.383.843/0001-14
Endereço (Logradouro e Complemento)
C.E.P.
Rua Pedro Cavalhieri Filho 570
29.192-520
Bairro
Município
Telefone:
Centro Empresarial
Aracruz
27-3256-2577
Página na Internet
Endereço Eletrônico
www.seitecservice.com.br
Carlos.seitec@gmail.com
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Nome
CNPJ
Caritas Diocesana de Colatina- Comunidade Terapêutica Betânia
01.791.507/0011-45
Endereço (Logradouro e Complemento)
C.E.P.
Km 16
29.190.861
Bairro
Município
Telefone:
Cupido
Aracruz/ES
(27) 9.9906-1993
Página na Internet
Endereço Eletrônico
www.caritascolatina.org.br
Registro de Pessoa Jurídica
Cartório
Data de Fundação
XXXXXXXXXXXXX
XXXX
Nº Protocolo
Livro/Página
Data de Constituição
XXXXXXXXX
XXXXXX
XX/XX/XXXX
Cartório
Data da Última Alteração
XXXXXXXXXXXXX
XX/XX/XXXX
Nº Protocolo
Livro/Página
XXXXXXXXX
XXXXXX
Informações Bancárias
Banco
Agência
Nº Conta Corrente
BANESTES
111
26828814
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1.

Apresentação da entidade



A Comunidade Terapêutica Betânia é uma unidade filial da Caritas Diocesana de Colatina, sendo
concedida para oferecer atenção integral, prevenção, recuperação e reinserção social á indivíduos
dependentes de substancias psicoativas, bem como apoio a famílias com vínculos rompidos ou
fragilizados pela dependência química.



O Projeto é fruto da união das Paróquias da Área Pastoral BR 101 Sul, que engloba os Municípios
de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva, que juntas procura responder as demandas da região, no que se
refere á problemática vivenciada pelas famílias de usuários de substancias psicoativas. O grupo

taquaral, município de Aracruz, para a construção do Centro. Sob a direção do Pároco da Paróquia
São João batista de Aracruz, iniciou-se a elaboração de um Plano de atendimento. No ano de 2012
foi concedida pela Municipalidade de Aracruz a permissão de uso de um sitio, adquirido pelo
município, situado na Rod ES 257 Km 16 Morro das Almas, contendo todas as referencias
necessárias a construção da Comunidade Terapêutica. Após as adaptações e ampliação da
estrutura física existente no local, o trabalho de acolhimento e tratamento foi iniciado. No dia 27 de
Outubro de 2012, por meio de uma solenidade religiosa presidida pelo então Bispo Diocesano de
Colatina, Dom Décio Sossai Zandonade, foi oficialmente inaugurado o Projeto Betânia- Comunidade
Terapêutica com admissão inicial de 07(sete) residentes.


Objetivando minimizar a problemática decorrente do uso e abuso de Substâncias Psicoativas na
Área Pastoral BR 101 Sul, a Cáritas Diocesana de Colatina vem desenvolvendo o Projeto Betânia,
considerando o diagnóstico da realidade, que vem se agravando, com consequências desastrosas
tanto para as famílias dos usuários e dependentes químicos, quanto para a sociedade em geral.



A Comunidade Betânia tem capacidade de acolher até 45 dependentes químicos, sendo o espaço
de acolhimento realizado em três casas no mesmo espaço da Comunidade Terapêutica.



O atendimento a dependentes químicos, oriundos dos municípios de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva,
realizado pela Comunidade Terapêutica Betânia, iniciado em outubro de 2012, e até o mês de
dezembro de 2018 foram realizadas 368 internações.



Os dados sobre o atendimento realizado até 31 de dezembro de 2018 mostram que:
o

Ocorre a participação efetiva dos ex -internos ao processo de acompanhamento pósinternação;

o

Têm a receptividade da família na participação ativa ao processo de tratamento e
ressocialização.

o

Promove o envolvimento dos internos em uma variedade de atividades de terapia Laboral
incluindo cuidados com animais (para a subsistência da Comunidade), produção de
hortaliças, jardinagem, trabalhos de limpeza e conservação, cozinha, padaria, dentre
outros;

o

Demonstra a participação e envolvimento dos internos em atividades sócio educativo e
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primeiros resultados alcançados foram à doação de um terreno de 43.620m, localizado em
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buscou junto ao poder público e empresas privadas, recursos para o acolhimento dos usuários. Os
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4.

culturais, tais como: oficina de artesanato, música, informática, alfabetização, grupos de
autoajuda, terapias em grupo e oficinas sócio educativa.
Oferece atendimento especializado por profissionais das Áreas de Saúde (Médico, Psicólogo

o

e Enfermeira), e de Serviço Social (Assistente Social).
Inclui ainda Orientação Espiritual aos residentes.

o

Caracterização do serviço sócio assistencial
o

A Comunidade Terapêutica Betânia encontra respaldo legal na resolução nº1 de agosto de 2015 do

cuidados, atenção, tratamento, proteção, promoção e reinserção social do Sistema Único de Saúde SUS, do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e das demais políticas públicas.

5.

Realidade objeto da parceria

Melhoria nas instalações físicas do espaço destinado para serviços de Padaria, por meio da aquisição de
materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços pessoa jurídica para a substituição do
telhado com telha de fibrocimento por telhado metálico (telhas termo acústicas) a fim de proporcionar
melhores condições para ofertar curso de capacitação para padeiro e confeiteiro bem como, a confecção
dos produtos da padaria.

6.

Descrição do Projeto

Título do Projeto

A superação , gera a ação!

Período de Execução
Início

Término

Com o repasse do
recurso

Após 12 meses

Objetivo geral

Substituir o telhado da “padaria escola” para proporcionar melhores condições físicas para a realização de
curso de capacitação para padeiro e confeiteiro, bem como, confecção dos produtos de padaria às pessoas
com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas acolhidas na Comunidade Terapêutica
Betânia.
Objetivos específicos










Substituir o telhado existente por um telhado metálico, utilizando a telha tipo sanduiche que
além de proporcionar um acabamento que não será necessário forro, é acústica e antitérmica,
muito propícia para a atividade que será desenvolvida na área de fabricação de alimentos;
Capacitar os residentes para o mercado de trabalho;
Promover oportunidade de inserção profissional na área de trabalho, emprego e renda;
Melhorar as instalações físicas da padaria, para melhor aproveitamento do curso;
Melhorar a autoestima do residente;
Possibilitar ao sujeito a melhoria na qualidade de vida;
Fortalecer as relações sociais;

Justificativa
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Nacional Antidrogas) aponta a necessidade de articular as entidades que promovem o acolhimento de
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CONAD e na RDC nº29 de 30 de junho de 2011 da ANVISA.A resolução 1/2015 do CONAD (Conselho

A Capacitação de nossos residentes é de suma importância, para que eles possam adquirir
experiência básica, para integrar qualquer outro ramo profissional e/ou aprender a fazer produtos
artesanais de qualidade, que possam ser vendidos após eles receberem alta terapêutica.
Com a troca do telhado referenciado, a Comunidade Terapêutica Betânia desenvolverá
atividades de capacitação de seu público, fabricação de produtos para consumo interno e
fabricação produtos que serão apresentados nos comércios locais para a venda, trazendo para o
projeto novas receitas, que poderão contribuir na própria sustentabilidade e independência do
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A dependência química envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais do indivíduo e para uma
recuperação efetiva, todos esses fatores devem ser bem trabalhados, sendo o restabelecimento das
relações sociais fundamental para a construção de uma nova história e a continuidade das
transformações ocorridas no processo de recuperação (DE ARAUJO, 2018).
As comunidades terapêuticas pretendem promover mudanças no comportamento dos indivíduos e
favorecer sua reinserção na sociedade. Para que isso aconteça, valores como espiritualidade,
responsabilidade, solidariedade, amor e honestidade são criados. As comunidades terapêuticas
possuem um modelo residencial e seu funcionamento está pautado na premissa de que, diante da
impossibilidade de promover mudanças no indivíduo 'dependente químico', é necessário alterar o
meio onde ele vive e o retirar da situação em que acontece o consumo de drogas. O processo
terapêutico preconiza intervenções individuais e sociais com atribuição de funções, direitos e
responsabilidades ao “indivíduo dependente químico”, em um ambiente livre de substâncias
psicoativas (SABINO; CAZENAVE, 2005). Sendo assim, a Comunidade Terapêutica Betânia vem
propor para o dependente químico do município de Aracruz, João e Ibiraçu, uma possibilidade de
um novo estilo de vida para que consiga uma Vida Nova e a sua Reinserção Social, através de
atividades que proporcionam autonomia do sujeito.
A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO POR TELHADO METÁLICO - A
edificação pelo qual se referencia este projeto, está com o telhado com diversas infiltrações, que
foram geradas com ações de intempéries. O fibrocimento é um material que não suporta grande
quantidade de chuvas e pelo fato de ter sido reutilizado, possui perfurações impossíveis de serem
consertadas ou tampadas. O recurso que estamos pleiteando será para substituição do telhado
antigo por um telhado metálico, que além de mais higiênico, não é necessário realizar a instalação
de forro, pois a telha possui um acabamento metálico que proporciona melhores condições para
serem higienizadas, bem como as telhas possuem efeito acústico e térmico.
Precisamos disponibilizar um ambiente com condições de trabalho e higiene, para que os
nossos acolhidos na comunidade terapêutica já tomem consciência da necessidade de trabalhar
com higiene para que se possa ofertar produtos com boa qualidade e dentro dos padrões
sanitários.
A necessidade de capacitar nosso público é a nossa prioridade no momento, pois possuímos
espaço, equipamentos profissionais e voluntários capacitados nesta área de
panificação/confeitaria.
Estamos fechando um Convenio com a instituição SENAC para início de janeiro de 2022,
envolvendo a oferta de capacitação do nosso público beneficiário, mas para que a capacitação não
seja em vão, necessitamos adequar nossas instalações físicas, que se encontram inadequadas.

45 pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, do sexo masculino, com
idade a partir de 18 anos, que estejam acolhidas na Comunidade Terapêutica Betânia.

Capacidade técnica e gerencial

O projeto será gerenciado por uma voluntária Formada em Administração de Empresas (Dôra Maria
Castoldi Soela – CRA-ES 8181), juntamente com um voluntário empresário na área de panificação na
cidade de Aracruz – (Rodrigo Baioco – Padaria Amiguinha).
A obra será gerenciada por um Engenheiro Eletricista – Carlos Alberto Soela Junior – CREA-ES
0043287/D
A Comunidade Terapêutica também conta com apoio voluntário da Empresa Seitec Serviços
Industriais e da empresa Edificar Construtora, ambas sediadas no município de Aracruz-ES
O Curso de Capacitação será ministrado e gerenciado pelo SENAC Linhares – (Tatiana – 27-999701515).
Resultados esperados





7.

Telhado substituído e em perfeitas condições permitindo a utilização da padaria escola;
Acolhidos (ou residentes) capacitados em panificação e confeitaria;
Sustentabilidade da Comunidade Terapêutica Betânia por meio dos produtos de padaria que serão
fabricados para uso próprio e o seu excedente vendido no mercado local.

Metas e indicadores
7.1. Metas

1. Substituir o telhado de fibrocimento por telhado metálico – 60 dias
2. Capacitar 20 pessoas na área de Panificação e Confeitaria – mês 2 ao mês 12

7.2.

Atividades ou Projetos a Serem Executados

(São as atividades, ações/projetos que serão desenvolvidas para o atingimento das
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Público alvo/beneficiários
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Teremos o envolvimento da sociedade uma vez que poderá ser adquirido os produtos como
forma de contribuir com as ações sociais.
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projeto.
Fonte de renda para facilitar a sustentabilidade da Comunidade Terapêutica Betânia.
Teremos benefícios econômicos pois será evitado comprar produtos que são consumidos no
café da manhã, tarde e a noite.
Teremos o benefício social pois estaremos ofertando uma oportunidade de capacitar nosso
público na área de panificação e confeitaria e nos mais diversos cursos na área culinária.
Teremos o benefício ambiental pois será aplicado curso de reaproveitamento dos recursos,
separação dos resíduos gerados e conscientização de higiene pessoal, das instalações e dos
equipamentos.

Metas, ou seja, o que será realizado para que as Metas sejam alcançadas)









Adquirir os materiais e equipamentos para a obra de substituição do telhado;
Contratar os serviços de fabricação de estrutura metálica para a substituição do telhado;
Contratar serviços de frete para carregar as telhas metálicas até a CT Betânia;
Iniciar a parceria já fechada e aprovada com o SENAC para os Cursos de Panificação e
Confeitaria;
Firmar parceria com o SENAC para os Cursos de Manipulação de Alimentos;
Firmar parceria com o SENAR para o Curso de Massas;
Firmar parceria com o SENAR para o Curso de Compotas.




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












8.

Notas fiscais de compra dos materiais de consumo e equipamentos permanentes;
Notas fiscais de contratação dos serviços de terceiros pessoa jurídica
Contratos assinados de parcerias firmadas para o desenvolvimento dos cursos de padaria;
Lista de presença da participação dos acolhidos nos cursos da área de padaria;
Certificados de conclusão de curso dos acolhidos;
Questionário com pesquisa de satisfação realizada com os acolhidos sobre as melhorias do
espaço físico da padaria, sobre os cursos e sobre os produtos que serão revertidos para serem
consumidos dentro da Comunidade Terapêutica;
Fotos dos materiais e equipamentos adquiridos;
Fotos da obra de substituição do telhado;
Fotos dos cursos realizados;

Proposta metodológica

Inicialmente será contratada a empresa para fornecimento das telhas termo acústica “tipo sanduiche”
e em paralelo será contratado a empresa para retirada do telhado de fibrocimento, manutenção e pintura
da estrutura de suportação e instalação e montagem do telhado metálico.
Após a substituição do telhado será feita a instalação elétrica com uma empresa parceira que ofertará
o serviço, em seguida será realizado pintura nas paredes internas e externas, sendo o serviço de pintura
realizada pelos próprios residentes em tratamento.
Logo em seguida será realizada a reinstalação dos equipamentos por uma empresa parceira
(Seitec/Padaria Amiguinha) no espaço físico já reformado.
Já com as instalações melhoradas e prontas, inicia-se o Curso de Capacitação em Panificação.
O Curso de panificação tem duração de 260 horas, sendo sugerido pelo Senac 4 horas diárias.
A capacitação se dará em forma de rodízio, na primeira turma serão capacitados 15 acolhidos e 2
monitores que serão os multiplicadores do ensinamento. Os monitores capacitados serão os responsáveis
por aplicar o treinamento de forma contínua às pessoas acolhidos na comunidade terapêutica. Em caso
de novos acolhimentos/internações, prevalecerá o direito de se capacitar na área da fabricação de
panificações/confeitaria, exceto aqueles que se recusarem a aprender. Na segunda turma serão
capacitados mais 15 acolhidos.
Todos os acolhidos terão direito ao aprendizado, inclusive os iletrados, exceto aqueles que se
recusarem à capacitação.
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Nº de materiais e equipamentos adquiridos para a obra de substituição do telhado da padaria
escola, de acordo com o previsto na planilha de custos;
Nº de serviços contratados para a obra de substituição do telhado da padaria escola, de acordo
com o previsto na planilha de custos;
Nº de parceiras firmadas para os cursos na área de panificação;
Nº de acolhidos capacitados em cursos na área de panificação;
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Indicadores (Refere-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar o atingimento das Metas)

7.3.

Nosso público tem rotatividade, portanto, é necessário capacitar os multiplicadores para que os
novatos possam aprender também a arte de fabricar pães, bolos, biscoitos e confeitaria.
Metodologia do Curso:





Carga horária = 260 horas
Período = Vespertino
Horas Diária = 4 horas
Inicia com aulas teóricas e a seguir aulas práticas.

Confecção do Produtos pós Curso:

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Telha Termo Isolante com 7.000 mm

M²

19

R$1.503,
16

R$28.560,04

Telha Termo Isolante com 5.500 mm

M²

19

R$1.181,
05

R$22.439,95

Serviço de instalação e Montagem de telha
metálico utilizando telhas termoacústicas

Vb

01

R$9.000,
00

R$9.000,01

Especificação

Total Geral

R$60.000,00

10. Cronograma físico-financeiro de execução do objeto
Meta 1: Substituir o telhado de fibrocimento por telhado metálico

Valor (R$): 60.000,00

Indicador(es): Nota fiscal; quantidade de equipamentos adquiridos;
Etapas/atividades

Valor (R$)

1.1. Orçamentos

1.2. Aquisição dos equipamentos permanentes

R$ 60.000,00

1.3 contratação de serviço de terceiros pessoa jurídica
Meta 2: Capacitar 20 pessoas na área de Panificação e Confeitaria

Período de Execução
Início

Término

A partir do
Repasse do
recurso

45 dias após

A partir do
Repasse do
recurso

45 dias após

A partir do
Repasse do
recurso

45 dias após

Valor (R$): 0,00

Indicador(es): contrato de parcerias firmados, ficha de inscrição, apostila, lista de presença, certificados,
fotografias.
Etapas/atividades

Valor (R$)

1.1. Firmar parceria
1.2. Realizar inscrições dos participantes
1.3. Ministrar aulas teóricas

R$ 00.000,00

Período de Execução
Início

Término

Mês 2

Mês 12

Mês 2

Mês 12

Mês 2

Mês 12
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9.

Será aproveitado o horário de laborterapia para a confecção dos produtos que serão
consumidos e/ou vendidos pela Comunidade Terapêutica Betânia, sendo no máximo 02 (duas)
horas diária.
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1.4. Ministrar aulas prática

Mês 2

1.5. Encerramento/Formatura e entrega dos
certificados

Mês 2

11. Plano de Aplicação.
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
Material de consumo
Serviços de terceiros – pessoa
física
3.3.50.43
Serviços de terceiros – pessoa
jurídica
Equipe encarregada pela execução
Equipamentos e materiais
4.4.50.42
permanentes
TOTAL

CONCEDENTE

Mês 12
Mês 12

PROPONENTE
---

R$50.999,99
R$ 60.000,00

--

11.1 Detalhamento das despesas
11.1.1. Material de consumo (3.3.50.43)
Especificação
-----

Unid.

Quant.

---

----

Valor
Unitário
-----

Valor Total
-----

Subtotal

11.1.2 Serviços de terceiros – pessoa física (3.3.50.43)
Especificação
-------

Unid.

Quant.

-----

------

Valor
Unitário
-----

Valor Total
-------

Subtotal
11.1.3 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)(inserir se tiver)
Valor
Especificação
Unid.
Quant.
Unitário
Serviço de instalação e Montagem de telha
Vb
01
R$9.000,00
metálico utilizando telhas termoacústicas
Subtotal

Valor Total
R$9.000,01
R$9.000,01

11.1.4 Equipamentos e materiais permanentes (4.4.50.42)
Especificação
Unid.
Quant.
Telha Termo Isolante com 7.000 mm
M²
19
Telha Termo Isolante com 5.500 mm
M²
19

Subtotal

Valor Unitário
R$1.503,16
R$1.181,05

Valor Total
R$28.560,04
R$22.439,95

R$50.999,99

TOTAL GERAL (11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4)

R$ 60.000,00
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R$9.000,01

Mês 01
R$ 0,00
Mês 07
R$ 0,00

Mês 09
R$ 0,00

Mês 10
R$ 0,00

Mês 11
R$ 0,00

Mês 12
R$ 0,00

APORTE(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Mês 06
R$ 0,00

Mês 08
R$ 0,00

Mês 12
R$ 0,00

Mês 09
R$ 0,00

Mês 10
R$ 0,00

Mês 11
R$ 0,00

13. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO/SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/SECRETARIA
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,
Em Aracruz-ES, 24 de novembro de 2021.
Proponente (Carimbo/Assinatura)

Proponente (Carimbo/Assinatura)

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

Amauri BrasCaser

Nome e Ass Representante Legal 2

Diretor Presidente da Caritas Diocesana de Colatina

Cargo do Representante Legal

14. Aprovação pelo Concedente
Aprovado (Local e Data)

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

Concedente (Carimbo/Assinatura)

__________________________________________________________.
Assinatura do Representante Legal/Carimbo
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Mês 08
R$ 0,00

09/12/2021 15:22

Mês 07
R$ 0,00

Mês 06
R$ 0,00
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12. Cronograma de Desembolso (R$)
REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 60.000,00
R$ 0,00

ASSINATURAS (2)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NARA BORGO CYPRIANO MACHADO

AMAURI BRAS CASER

SECRETARIO DE ESTADO
SEDH - SEDH - GOVES

assinado em 09/12/2021 13:44:12 -03:00

CIDADÃO

assinado em 09/12/2021 15:22:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2021 15:22:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO NILO FREIRE TREVAS (ASSISTENTE GESTAO - DT - GECON - SEDH - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
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