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2. - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE ExEcugÃo 

PROJETO CRUBIX/61/4  - JHJ 

Inicio: 01 de Dezembro de 2019 
	

Término: 30 de maio de 2020 

0 inicio do projeto fica vinculado ao recebimento da  la  parcela. 

2.1 	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Oferecer atividades socioeducativas, de convivência e socialização visando à atenção, defesa 

e garantia de direitos e proteção a 60 criangas/ adolescentes e suas famílias do bairro 

Crubix6 e suas adjacências da Cidade de João Neiva /ES que vivem em situações de 

vulnerabilidade, e risco social, como complemento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

2.2 	OBJETIVO GERAL 

Custear salários e encargos sociais para a equipe de profissionais encarregada na execução 

das atividades que serão ofertados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

na rede de Proteção Social Básica realizado pelo Projeto Crubix6 JHJ, na cidade de  Jac,  

Neiva no bairro Crubix6 e suas adjacências em beneficio a 60 crianças e adolescentes de 06 

a 15 anos e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social contribuindo para seu 

desenvolvimento humano e preparando-os para exercício da cidadania  com vista ao  

alcance de alternativas emancipatórias para o enfretamento da vulnerabilidade  

social.  

2.3 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar demandas pessoais, familiares e sociais que necessitem intervenção 

psicossocial. 

2. Fortalecer vínculos familiares e sociais. 

3. Promover espaço de escuta, acolhimento e direcionamento para questões vivenciadas 

pelos atendidos e seus familiares. 

4. Favorecer espaços de brincadeiras e jogos direcionados como metodologia e apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

5. Estimular a leitura e ampliação do universo histórico  sociocultural.  

6. Favorecer a difusão e aprendizagem de valores, regras e processos coletivos.; 

7. Desenvolver habilidades cognitivas e coordenação motora global. 
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os instrumentos e o jogo livre como meio de combate ao racismo. 

9. Mediar os processos grupais oportunizando momentos de convivência, aprendizagem, 

despertar do senso critico e participação como metodologia para o fortalecimento 

de vínculos familiares e sociais. 

10. Desenvolver habilidades manuais e criativas. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

0 bairro Crubix6, onde está situado o Projeto Crubix6 — J.H.J., é um local em situação 

de vulnerabilidade social, visto o fácil acesso a substâncias psicoativas, tráfico de 

entorpecentes, contexto violento, situações familiares fragilizadas geralmente associados a 

baixa renda e estrutura familiar disfuncional, fazendo com que esses moradores fiquem 

sujeitos a diversos estereótipos sociais. 

A Entidade busca atingir as metas programadas através de atividades lúdicas, de 

socialização, oficinas e palestras, oferece, também, alimentação saudável/nutritiva e 

atendimento psicossocial. Possibilita ainda meios de socialização que promovem o 

fortalecimento de vínculos familiares e sociais, bem como o desenvolvimento de 

potencialidades dessa faixa etária. Além disso, no tempo em que se encontram sob 

responsabilidade da instituição ficam afastados do acesso a substâncias psicoativas licitas e 

ilícitas e da exposição a situações de violência. Apesar de algumas mudanças positivas no 

contexto apresentado serem notórias, tais como a queda no índice de gravidez na 

adolescência e prática de aborto, a maioria das dificuldades apresentadas anteriormente se 

mantém, visto o crescimento populacional do bairro. 

0 bairro Crubix6 foi constituído em 1995 devido à grande necessidade de unidades 

habitacionais do município. Na época havia 125 casas populares, sendo que hoje a quantia é 

muito superior, considerando que mais casas foram construídas pela Prefeitura Municipal 

para famílias de baixa renda sendo estas muitas vezes compostas por pessoas 

desempregadas ou subempregadas com nível de escolaridade inferior ao adequado. 

De acordo com os dados recentes do censo do IBGE, o município de João Neiva em 2017 

possuía uma população estimada de 17.168 pessoas. 0 território Bairro Crubix6, de acordo 

com dados repassados pelas Agentes Comunitárias de Saúde, 	possui hoje cerca de 800 

pessoas, distribuídas em 220 casas, sendo que muitas delas são anexos construidos no 

mesmo quintal agregando novas famílias dos filhos, sobrinhos e/ou enteados. Esta mesma 

fonte indica que hoje moram no bairro cerca de 69 crianças de zero a cinco anos, 54 de seis 

a doze anos e 50 de treze a dezessete anos. Estes dados justificam a Cooperação técnica e 

financeira para pagamento de pessoal e encargos, permite manter as oficinas, favorecendo a 

complementariedade dos serviços de proteção social básica ofertado pela entidade 6 60 

[ crianças e adolescentes através de atividades complementares ao serviço de convivência e 
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fortalecimento de vínculos com vistas emancipatórias para o enfretamento da vulnerabilidade 

social. 

Espera-se que ao fim do projeto, as crianças e adolescentes atendidos tenham os 

vínculos familiares, sociais e comunitários fortalecidos; apresentem melhora no desempenho 

escolar; ampliem o senso critico; expandam as vivências culturais e desenvolvam habilidades 

criativas individuais e coletivas. 

2.5 PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

• Beneficiários diretos:  60 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos em situação de 

vulnerabilidade e risco social 

• Famílias Beneficiadas diretamente pelo projeto:  52  families  em situação de 

vulnerabilidade e risco social 

Total de pessoas beneficiadas pelo projeto: Aproximadamente 208 pessoas 

Perfil do Público Beneficiados pelo Projeto: 

• Changes  e adolescentes de 06 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social ou 

pessoal; 

• Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda; 

• Crianças e adolescentes cujas  families  apresentam fragilidade nas relações e no 

convívio familiar; 

• Crianças e adolescentes com probabilidade a serem submetidos a trabalhos infantis e 

outras violações dos seus direitos; 

• Crianças e adolescentes que precisam desenvolver relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo e que apresentem dificuldades na formação de 

valores ético-sociais. 

2.6 	AREA  DE ABRANGÊNCIA 

0 projeto tem alcance de nível municipal, com atendimento prioritário aos moradores do 

bairro Crubix6, e adjacentes: Floresta, Cruzeiro entre outros conforme solicitação da rede 

Assistencial do Município de João Neiva/ES e disponibilidade de vagas. 

2.7 METODOLOGIA 

0 Projeto Crubix6 JHJ, composto por coordenação executiva, assistente social, psicóloga, 

educador social, instrutores para oficinas especificas e uma equipe de apoio, organiza o 

trabalho com ações diretas para crianças e adolescentes e suas  families.  

0 trabalho é desenvolvido por meio de uma rotina de atividades planejadas que 
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contemplam rodas de conversa, assembleias, planejamentos coletivos, comissões de crianças 

e adolescentes, oficinas, desenvolvimento de temas geradores e atividades transdisciplinares 

com base em experiências de Educação Popular 

As crianças e adolescentes são organizados por grupos, considerando faixa etária e fase 

de desenvolvimento com conteúdos e ações para cada ciclo, respeitando assim, as 

capacidades cognitivas, tempo de estimulo da coordenação motora e interação entre 

parceiros sociais; pautados por teóricos Construcionistas. 

Os temas desenvolvidos buscam consonância com os desafios e dificuldades vivenciados 

nas relações de grupo, relações familiares, comunitária e social. 

As oficinas são oferecidas diariamente, com tempo previsto de uma hora para 

realização da atividade, além de tempo para convivência entre grupos, brincadeiras, prática 

de esportes, contato com a natureza e alimentação. 

Oferecemos também encontros mensais, palestras e oficinas para as famílias como um 

momento para fortalecer o papel social da família e o fortalecimento de vínculos. 

0 trabalho é organizado de maneira que possa ampliar as trocas culturais e de 

vivências, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos 

familiares e incentivando a socialização e a convivência comunitária realizado através de 

Oficinas de Apoio Pedagógico, Capoeira e Artesanato entre outras atividades lúdicas e de 

socialização. 

Desde 2008 o Projeto Crubix6 JI-13 vem sendo implementado anualmente pela 

Instituição no bairro Crubix6 e é possível notar mudanças significativas no contexto 

apresentado na justificativa, tais como a redução de exploração sexual infantil e o índice de 

gravidez na adolescência. Constata-se ainda que muitos dos atendidos egressos conseguiram 

e mantém empregos assalariados, concluíram os estudos de ensino médio - sendo que alguns 

estão cursando ou concluíram curso superior - e outros constituíram famílias funcionais 

mantendo os vínculos familiares, sociais e comunitários fortalecidos; 

Por fim, destaca-se também que os atuais atendidos apresentam melhora no 

desempenho escolar; ampliação do senso critico; expansão das vivências culturais e 

desenvolvimento das habilidades criativas individuais e coletivas. 

441  Projeto Crubix6 - 3H) 
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2.8 	CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL/ QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

EQUIPE TÉCNICA 

Cargo 
N° de  

profissionais 
Escolaridade Atribuições 

JS  trabalha na 

Instituição? 

Período de 

contratação 

(meses) 

Natureza de 

trabalho(CLT) 

Superior Médio Sim Não 

_. 

Coordenação Executiva 2 X 

Executar atividades e funções de coordenação de todos os trabalhos da 

Unidade Filial de forma integrada com os demais colaboradores. 

Realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares Carga Horária: 40 

horas 

X 06 - 

Assistente social 1 x 

Executar atividades e funções  de Assistência Social, colaborando de 

forma 	integrada 	nos trabalhos 	de 	equipe 	em 	prol 	das 	crianças 	e 

adolescentes; realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares. 

Carga Horária: 16 horas 

x 

06 

Contrato com vinculo 

empregaticio 

Psicóloga 1 X 

Executar atividades 	e 	funções 	de 	psicólogo, 	colaborando 	de 	forma 

integrada nos trabalhos de equipe em prol das crianças e adolescentes; 

realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares. 

Carga Horária: 16 horas 

X 

06 

Contrato com vinculo 

empregaticio 

Educadora Social 1 X 

Executar atividades e funções de Educador Social realizando oficinas de 

fortalecimento de vínculos, planejar, monitorar e proporcionar, de forma 

integrada 	com 	os instrutores, 	atividades 	necessárias ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Carga Horária 32 horas 

X 
empregaticio  

06 

Contrato com vinculo 

Instrutora de Apoio 

Pedagógico 
1 X 

Ministrar a oficina de apoio pedagógico 

Duas Vezes por semana 

Carga Horária: 17 h 

X 

_ 
 

06 
Contrato com vinculo 

empregaticio 

Instrutora de Artesanato 1 x 

Ministrar oficina de artesanato. 

Carga horária (17h) X 

06 
Contrato com vinculo 

empregaticio 
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Instrutor de Capoeira 1 X 
Ministrar oficina de capoeira. 

Carga horária (17h) 
x 

06 Contrato com vinculo 

empregaticio 

Auxiliar Administrativo 1 x 

Executar funções e atividades de Auxiliar Administrativo 

Mantendo os Serviços administrativos e de secretaria necessários ao 

andamento das atividades 

Carga horária: 32 horas 

x 

06 

Contrato com vinculo 

empregaticio 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
3 x 

Executar atividades e funções de Auxiliar de Serviços Gerais, mantendo a 

limpeza e higienização do ambiente diariamente 

Carga horária: 32 horas 

X 

06 
Contrato com vinculo 

empregaticio 

Cozinheira 2 X 

Executar atividades e funções de cozinheira, elaborando as refeições e 

outros conforme a função. 

Carga horaria: 20 horas 

X 

06 
Contrato com vinculo 

empregaticio 

2.9 	RESULTADOS ESPERADOS 

(Descrever como apresentado na proposta) 

OBJETIVO GERAL: 

Custear salários e encargos sociais para a equipe de profissionais encarregada na execução 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos da rede de Proteção Social Básica realizado pelo 

bairro Crubix6 e suas adjacências em beneficio a 60 crianças e adolescentes 	de 06 a 15 

risco 	social 	contribuindo 	para 	seu 	desenvolvimento 	humano e 	preparando-os para 

alternativas emancipatórias para o enfretamento da vulnerabilidade social. 

das atividades complementares ao 	Serviço de 

Projeto Crubix6 JHJ, na cidade de João Neiva no 

anos e suas famílias em situação de vulnerabilidade e 

exercício da cidadania com vista ao alcance de 

Objetivos específicos Metas Resultados Esperados 

1. Identificar 	demandas 	pessoais, 

familiares 	e 	sociais 	que 	necessitem 

intervenção psicossocial 

Realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares conforme 

necessidade dos 60 atendidos e respectivos familiares, 

Espera-se que ao final do projeto, as crianças e adolescentes 

atendidos tenham os vinculos familiares, sociais e comunitários 

fortalecidos, bem como estrutura emocional desenvolvida para 

lidar com as adversidades. 2. Fortalecer vínculos familiares e sociais. 
Produzir oficina de fortalecimento de vínculos, duas vezes por 

semana, com duração aproximada de uma hora para realização da 
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atividade, além de tempo para convivência entre grupos para os 

60 atendidos. 

3. Promover espaço de escuta, acolhimento 

e 	direcionamento 	para 	questões 

vivenciadas 	pelos 	atendidos 	e 	seus 

familiares. 

Realizar atendimentos individuais, em grupo e visitas domiciliares 

conforme necessidade dos 60 atendidos. 

4. Favorecer 	espaços 	de 	brincadeiras 	e 

jogos 	direcionados como 	metodologia 	e 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem 

Elaborar oficina de apoio pedagógico, duas vezes por semana, 

com 	duração 	aproximada 	de 	uma 	hora 	para 	realização 	da 

atividade, além de tempo para convivência entre grupos para os 

60 atendidos. 

Almeja-se que as crianças e adolescentes apresentem melhora no 

desempenho escolar e ampliem sua capacidade de senso critico. 
5. Estimular 	a 	leitura 	e 	ampliação 	do 

universo histórico  sociocultural.  

6. Favorecer a difusão e aprendizagem de 

valores, regras e processos coletivos. 

Realizar oficina de capoeira, duas vezes por semana, com duração 

aproximada de uma hora para realização da atividade, além de 

tempo para convivência entre grupos para os 60 atendidos. 

Deseja-se que as crianças e adolescentes expandam as vivências 

culturais 	e 	desenvolvam 	habilidades 	criativas 	individuais 	e 

coletivas 

7. Desenvolver 	habilidades 	cognitivas 	e 

coordenação motora global. 

8. Ampliação cultural inerentes 6 vivência 

da 	capoeira com 	suas 	musicas, contato 

com os instrumentos e o jogo livre como 

meio de combate ao racismo. 

9. Mediar 	os 	processos 	grupais 

oportunizando momentos de convivência, 

aprendizagem, despertar do senso critico e 

participação 	como 	metodologia 	para 	o 

fortalecimento 	de 	vínculos 	familiares 	e 

sociais. 

Promover a orientação socioeducativa, três vezes por semana, 

com 	duração 	aproximada 	de 	uma 	hora 	para 	realização 	da 

atividade, além de tempo para convivência entre grupos para os 

60 atendidos, 

10. Incentivar vivências culturais 

11. Desenvolver 	habilidades 	manuais 	e 

criativas 

Produzir oficina de artesanato, uma vez por semana, com duração 

aproximada de uma hora para realização da atividade, além de 

tempo para convivência entre grupos para os 60 atendidos. 
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2.10 DA ADMINISTRAÇÃO DA PARCERIA 

MATRIZ DE MONITORAMENTO 

Objetivos especifico 
Indicadores 
quantitativos 

Indicadores qualitativos 
Fonte de 

Informação 
Forma de 

coleta de dados 
Responsável pela coleta 

de dados Periodicidade 

1. Identificar 	demandas 	pessoais, 

familiares 	e 	sociais 	que 	necessitem 

intervenção psicossocial. 

120 atendidos 
Atendimentos individuais e visitas 

domiciliares conforme necessidade 
Prontuário 

Escuta ativa 

Observação 

Monisi Saith Wandermurem 

Marinete Mandelli Ribeiro de 

Souza 

Quatro vezes 

por semana 

2. Fortalecer 	vínculos 	familiares 	e 

sociais. 
60 atendidos 

Oficina de fortalecimento de 

vínculos 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Prontuário 

Observação 

Maria Thereza Moreira 

Campos 

Monisi Saith Wandermurem 

Marinete Mandelli Ribeiro de 

Souza 

Duas vezes 

por semana 

3. Promover 	espaço 	de 	escuta, 

acolhimento 	e 	direcionamento 	para 

questões vivenciadas pelos atendidos e 

seus familiares. 

60 atendidos 

Atendimentos individuais, em grupo 

e visitas domiciliares conforme 

necessidade. 

Prontuário 
Escuta ativa 

Observação 

Monisi Saith Wandermurem 

Marinete Mandelli Ribeiro de 

Souza 

Quatro vezes 

por semana 

4. Favorecer espaços de brincadeiras e 

jogos direcionados como metodologia e 

apoio 	ao 	processo 	de 	ensino- 

aprendizagem 

60 atendidos Oficina de apoio pedagógico 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação de 

desempenho 

Correção de 

atividades 

complementares 

Em processo de seleção 
Duas vezes 

por semana 

5. Estimular a 	leitura 	e ampliação do 

universo histórico  sociocultural.  
60 atendidos Oficina de apoio pedagógico 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação de 

desempenho 

Correção de 

atividades 

complementares 

Em processo de seleção 
Duas vezes 

por semana 
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6. Favorecer a difusão e aprendizagem 

de valores, regras e processos coletivos. 
60 atendidos Oficina de capoeira 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação Valter Pereira do Rosario 
Duas vezes 

por semana 

7. Desenvolver habilidades cognitivas e 

coordenação motora global. 
60 atendidos 

Oficina de capoeira 

Oficina de fortalecimento de 

vinculos 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação 
Valter Pereira do Rosario Duas vezes 

por semana 

8. Ampliação 	cultural 	inerentes 	a 

vivência da capoeira com suas musicas, 

contato com os instrumentos e o jogo 

livre como meio de combate ao racismo. 

60 atendidos 
Oficina de capoeira 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação 
Valter Pereira do Rosario Duas vezes 

por semana 

9. Mediar 	os 	processos 	grupais 

oportunizando 	momentos 	de 

convivência, aprendizagem, despertar do 

senso 	critico 	e 	participação 	como 

metodologia 	para 	o fortalecimento 	de 

vínculos familiares e sociais. 

60 atendidos 
Oficina de fortalecimento de 

vinculos 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação 
Maria Thereza Moreira 

Campos 

Três vezes por 

semana 

10.Desenvolver 	habilidades 	manuais 	e 

criativas 
60 atendidos Oficina de artesanato 

Caderno de 

registro 

Folha de 

frequência 

Observação Manoela Maria Santana Vulpi 
Uma vezes por 

semana 
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3. METAS E ETAPAS 

Cada objetivo especifico pode ter uma ou mais metas, que devem estar dimensionadas conforme indicadores que permitirão evidenciar 

seu alcance. 

Registrar as ações necessárias para alcançar o objetivo esperado do projeto. Para cada etapa registrar, pelo menos, uma meta, onde 

serão detalhados os passos para se chegar ao alcance de cada uma delas. 

AÇÕES METAS INDICADORES 

1. Acompanhamento 
psicossocial 

1.1 	Identificar 	demandas 	pessoais, 	familiares 	e 	sociais 	que 

necessitem intervenção psicossocial. 

Relatórios 	individuais 	por 	atendimento; - 

Relatório mensal 	por ação desenvolvida 

com a família acompanhado de registro 

fotográfico. 

1.2 Fortalecer vínculos familiares e sociais. 
Relatório mensal acompanhado de registro 

fotográfico 

2. Oficina 	Apoio 
Pedagógico 

2.1 Favorecer espaços de brincadeiras e jogos direcionados como 

metodologia e apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Relatório 	mensal 	com 	registro 	das 

atividades realizadas.  2.2 	Estimulo 	a 	leitura 	e 	ampliação 	do 	universo 	histórico 

sociocultural.  

3. Oficina de capoeira 

3.1 Favorecer a difusão e aprendizagem de valores, 	regras e 

processos coletivos. 
Relatório 	mensal 	com 	registro 	das 

atividades realizadas. 
3.2 Desenvolver de habilidades cognitivas e coordenação motora 

global. 

3.3 Ampliar as culturas inerentes a vivência da capoeira com suas 
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músicas, contato com os instrumentos e o jogo livre como meio 

de combate ao racismo. 

4. Orientação 

socioeducativa 

4.1 	Facilitar 	processos 	grupais 	oportunizando 	momentos 	de 

convivência, 	aprendizagem, 	despertar 	do 	senso 	critico 	e 

participação como metodologia para o fortalecimento de vínculos 

familiares e sociais. 

Relatório 	mensal 

atividades realizadas. 

com registro das 

_ 
5. Oficina 	de 

artesanato 

5.1 Desenvolver de habilidades manuais e criativas Relatório 	mensal 

atividades realizadas. 

com registro das 
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4. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

CRONOGRAMA 

Objetivos específicos Ações 1 2 3 4 5 6 

Agii0 1 

1.1 X X X X X X 

1.2 X X X X X X 

1.3 X X X X X X 

AÇÃO 2 
2.1 X X X X X X 

2.2 X X X X X X 

AÇÃo 3 

3.1 X X X X X X 

3.2 X X X X X X 

3.3 X X X X X X 

Agiio 4 4.1 X X X X X X 

AÇÃO 5 5.1 X X X X X X 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO x X x X x x 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE  

la  parcela: Novembro/2019 	2a parcela: Janeiro/2020 
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6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (R$) 

Objetivos 
Específicos 

Ações nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20 

Custear 	salários 	e 

encargos sociais para a 

equipe de 	profissionais 

encarregada 	na 

execug5o das atividades 

Pagamento 	de salários 

e 	encargos 	a 	11 

funcionários 	sendo 

parte 	da 	equipe 

contratada 

12.338,80 18.051,21 (*) 12.338,80 (*) 12.951,17 12.951,17 12.951,17 

DEMONSTRATIVO MENSAL E TOTAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Despesas  Nov-19 Dez-19  Jan-20 fev-20 mar-20 Abr-20 Total 

Salário liquido 10.510,83 10.510,83 10.510,83 10.931,26 10.931,26 10.931,26 64.326,29 

INSS 913,99 913,99 913,99 950,54 950,54 950,54 5.593,59 

FGTS 913,99 913,99 913,99 950,54 950,54 950,54 5.593,59 

PIS - - - 118,82 118,82 118,82 356,45 

130  salário 5.712,41 - - 5.712,41 

Total 12.338,0 
...L.  

18.051,21 12.338,80 
...1 

12.951,17 12.951,17 
C, 

12.951,17 
c 

81.582,33 
----, 
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5. PRAZOS 

0 prazo de vigência da parceria será de: 06 meses 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro para fins de prova junto a 

Prefeitura Municipal de João Neiva, e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a celebração da 

parceria, na forma deste Plano de Trabalho. 

João Neiva (ES), 27 de setembro de 2019 
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Amauri Bras Caser 
Diretor Presidente da Cáritas Diocesana de Colatina 

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Local e data  

Assinatura do Concedente 
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