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NOTA TÉCNICA Nº 44 - CT ECLET
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR APROVADO PELO CIF, POR MEIO DA
DELIBERAÇÃO Nº 343, ITEM 1.2 PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS FORMAIS E NÃO FORMAIS EM
AGROECOLOGIA NOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO ESPÍRITO SANTO.
1.Introdução
A presente Nota Técnica analisa a solicitação de alteração de valor para o Plano de Educação
Territorial - Assentamentos da Reforma Agrária - Espírito Santo, componente Programa Integrado de
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.

2.Contextualização
Em 18 de dezembro de 2019, o Comitê Interfederativo (CIF) emitiu a Deliberação nº 343, aprovando
o Programa Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio
Doce, no componente de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (anexos F e G), previam
a implantação de Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio (formal), e de cursos de Formação de
Base e Formação de Formadores em Agroecologia (não formais), nos assentamentos da Reforma
Agrária de Minas Gerais e do Espírito Santo com orçamentos de R$ 2.494308,66 e R$ 2.485.590,51,
respectivamente.
Para implantação dos cursos nos assentamentos do Espírito Santo (anexo G, Deliberação nº 343), a
Fundação Renova deveria formalizar parceria com o Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA) e
com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), porém a demora nos trâmites institucionais do IFES
resultou em atraso na aprovação. Durante a formalização da parceria (abril de 2020), a Fundação
Renova e o CEFORMA optaram por executar primeiramente os cursos não formais, e posteriormente
implantar o curso técnico.
Informes sobre a execução do componente referente à educação formal e não formal neste projeto
do PG 33 foram apresentados pela Fundação Renova para a CT ECLET
Os cursos não formais (Formação de Formadores em Agroecologia e Formação de Base) estão sendo
desenvolvidos em 17 assentamentos no Espírito Santo, contemplando 842 famílias. O curso de
Formação de Formadores em Agroecologia objetiva formar agricultores e agricultoras agroecológicos
que possam trabalhar em suas áreas de formação a contribuir na estruturação de assentamentos
agroecológicos, capacitando formadores e mobilizadores sociais por meio da formação de
professoras e professores das escolas dos assentamentos e lideranças das associações e
cooperativas, na perspectiva de que possam atuar em suas funções, como formadores em
agroecologia. Já o Curso de Formação de Base, possui suas atividades realizadas nas áreas dos
assentamentos e objetiva formar e organizar as famílias assentadas na perspectiva de produção do
modelo agroecológico (garantindo a participação dos diferentes sujeitos: mulheres, crianças, jovens,
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adolescentes, idosos) nos moldes do Programa de Agroecologia dos Assentamentos da Reforma
Agrária.

Além desses cursos, com a aprovação e criação, em dezembro de 2020, do Curso Técnico Pós-Médio
em Agroecologia, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Santa Teresa1, o CEFORMA
apresentou a demanda de celebração do termo aditivo para a implantação do referido curso à
Fundação Renova em janeiro de 2021.

3. Justificativa
A justificativa apresentada pela Fundação Renova e CEFORMA considera o cenário e os impactos
imprevistos que a pandemia do COVID-19 gerou, assim como outras questões surgidas ao longo da
execução das ações anteriores, gerando a necessidade de acréscimo e alterações nos seguintes itens:
1. Ampliação da equipe pela contratação de mais 02 profissionais, para implantar o Curso Técnico
em Agroecologia e simultaneamente mais turmas do Curso de Formação de Base, devido aos
adiamentos das ações presenciais para atender a orientações das autoridades sanitárias;
2. Reajustes nos valores contratados em relação à defasagem da realidade da inflação para aquisições
necessárias, e nos salários da equipe do CEFORMA, de acordo com a formação profissional requerida
para a qualificação do trabalho;
3. Ampliação de 04 meses no prazo do contrato, totalizando 40 meses, por questões relacionadas
aos tempos e burocracias do IFES para a criação, aprovação e execução do curso técnico nos limites
do calendário acadêmico institucional, assim como devido à pandemia houve a necessidade de
adiamento do início das turmas de formação de base e das ações presenciais, o que exige que o
tempo e o ritmo da execução das ações sejam ampliados.
Esclarecemos que não haverá alterações na proposta técnica do projeto, a não ser pelo número de
cursistas do curso técnico de 50 para 40, em função da quantidade de alunos que os laboratórios do
IFES comportam. O quadro abaixo demonstra os valores que serão aditivados no contrato com o
CEFORMA, sendo que R$ 591.728,41 já estão aprovados pelo CIF, conforme Deliberação nº 343.
Vale destacar que a parceria entre CEFORMA e IFES se dará por termo de Cooperação Técnica
celebrado para a execução do curso formal. E, portanto, que para o IFES não haverá execução
financeira, todos os valores aditados serão executados pelo CEFORMA.
1

Através da Resolução do Conselho Superior nº 67/2020, de
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_67_2020__Autoriza_CT_em_Agroecologia_Subsequente_-_Campus_Santa_Teresa.pdf
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Recursos solicitados no Termo Aditivo a ser celebrado
Itens Atividades
Critério
de Valor a ser
medição
aditado
01
Recursos
Relatório com R$955.274,20
Humanos
documentação
comprovante da
contratação de
funcionários

02

Material
Permanente

Relatório com (R$79.702,81)
documentação
comprovante da
aquisição dos
livros

03

Material
Consumo

04

Viagens
ou Relatório
de R$72.480,00
Deslocamentos atividade,
registro
fotográfico
e
listas
de
presença
nas
atividades

de Relatório com R$15.000,00
documentação
comprovante de
Material
de
Consumo

Destino e Valor aditado
Ampliação da Coordenação Político
Pedagógica (contratação de mais 2
pessoas por 25 meses + salário
aditivo 5 pessoas por 4 meses da
prorrogação)
no
total
de
R$621.775,00 + Reajuste Salarial da
Coordenação Político Pedagógica (5
pessoas por 21 meses) dos
Profissionais já contratados no total
de R$319.479,30 + Contratação de
Técnicos-Administrativos via CLT
por mais 4 meses de prorrogação
do prazo do contrato vigente no
total de R$12.846,26; seguro de
vida e acidentes pessoais (2 cpp a
serem contratadas) no total de
R$1.173,64
houve redução dos valores antes
previstos de R$145.105,81 para
R$65.403,00 com reajuste nos
livros da bibliografia básica do
curso, recursos que foram
remanejados.
Materiais de consumo pedagógicos
Kit estudantil (caderno, caneta,
pastas, papel chamex, clips, tinta
guache, cartolina, entre outros
materiais de papelaria) que não
estavam previstos no total de
R$15.000,00.
Os valores previstos inicialmente
eram de R$54.000,00 foram
reajustados pelo aumento nos
preços dos combustíveis e serviços
de transporte em geral com
reajuste
nos
Serviços
de
fornecimento
de
Transporte
terrestre intermunicipal para o
curso técnico em Agroecologia (15
meses X 40 educandos X 1 turma)
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05

Serviços

Relatório com R$58.489,94
documentação
da contratação
de serviços

reajustado para R$96.000,00; e
acréscimos
de
Serviços
de
fornecimento
de
Transporte
terrestre intermunicipal para a
ampliação da Coordenação Político
Pedagógica (25 meses X 2 pessoas
da cpp) + 4 meses de prorrogação
do contrato x 6 pessoas (5 CPP +
auxiliar administrativo) no total de
R$8.140,00; Serviços de transporte
terrestre
(Passagem
ou
combustível) para 2 pessoas a mais
para
reuniões
mensais
de
planejamento + toda equipe nos 4
meses a mais(CPP) no total de
R$11.840,00; e acréscimo de
Serviços de transporte para aula de
campo/ Viagem de estudos no total
de R$10.500,00.
Valores inicialmente previstos de
R$344.480,00; alterados com
reajustes
dos
serviços
de
alimentação de R$24,00 a unidade
para R$40,00 (café, almoço e
jantar) e reduzidos de 50 para 40
educandos para: Serviços de
refeições para o curso técnico em
Agroecologia (15 meses X 1 turma X
40 educandos X 12 dias de tempo
escola)caiu de R$324.000,00 para
R$288.000,00,
Serviços
de
refeições para o curso técnico em
Agroecologia (15 meses X 1 turma X
3 pessoas da CPP X 12 dias de
tempo escola) no total de
R$21.600,00, Serviços de refeições
para
reuniões
mensais
de
planejamento (25 meses X 2
pessoas CPP + 4 meses 6 pessoas
equipe) no total de R$2.960,00;
foram incluídos serviços referentes
à ampliação da CPP e do prazo do
contrato para: Confecção de 2
Camisetas para 2 novos membros
da CPP de R$120,00, Aluguel de 1
(um) automóvel para uso dos
4
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06

Taxa
Administrativa

Nota fiscal com R$87.898,25
reconhecimento
dos
devidos
impostos

membros da CPP durante os 25
meses + 2 automóveis por 4 meses
de R$66.000,00, Contratação de
Serviços de Internet para Home
Office para 2 pessoas contratadas
da CPP de agosto/2021 até
dezembro/2021 de R$5.250,00;
Serviços
de
elaboração
de
documentação de
R$2.000,00;
além de reajustes dos valores já
previstos para: Contratação de
Serviços de edição e diagramação
p/cartilha de R$5.000,00 para
R$6.239,94, Xerox de material
educacional (15 meses x 40
educandos x 100 copias) reduzido
de R$13.500,00 para R$9.000,00,
Confecção de Camisetas, Bonés
para 40 educandos reduzido de
R$1.980,00 para R$1.800,00.
Segue o percentual de 8% do valor
do contrato acompanhando o
aumento dos valores das rubricas,
inicialmente
previsto
de
R$48.142,60.

R$1.109.439,58
Nestes termos, foi apresentado o aditivo no total de R$ 1.701.167,99 e solicitada a manifestação
desta Câmara Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo sobre a ampliação dos recursos
aprovados pelo CIF em mais R$ 1.109.439,58 (hum milhão, cento e nove mil, quatrocentos e trinta e
nove reais e cinquenta e oito centavos).
4. Considerações finais e encaminhamento
Considerando que o Plano de Educação Territorial – Assentamentos da Reforma Agrária atende ao
objetivo do PG 33, que é desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de
sustentabilidade para a revitalização da Bacia do Rio Doce. Tendo como um dos seus objetivos
contribuir na construção de referências regionais de produção agroecológica e de sistemas
agroflorestais que possibilitem a consolidação da agricultura familiar, tradicional, dos assentados na
Bacia do Rio Doce;
Considerando que o Plano apresenta um grande potencial de execução, considerando as formações,
como pautas importantíssimas para a população atingida, uma vez que buscam garantir não só a
formação, como também a participação efetiva dos atores locais envolvidos na recuperação e
revitalização dos assentamentos da Bacia do Rio Doce;
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Considerando que os recursos solicitados já constam no orçamento do Programa de Educação para
Revitalização da Bacia do Rio Doce, não sendo necessária suplementação de orçamento
compensatório.
Esta Câmara Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (CT ECLET) recomenda ao Comitê
Interfederativo (CIF) a aprovação do aditivo no valor de R$ 1.109.439,58 (um milhão, cento e nove
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), solicitado ao Plano de Educação
Territorial - Assentamentos da Reforma Agrária - Espírito Santo, do Programa Integrado de
Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.

Em anexo estão o Plano de Trabalho e o Ofício FR.2021.1049 da Fundação Renova.
Vitória - ES, 07 de julho de 2021.

Equipe de elaboração:
Aline de Paula - CT ECLET
Elis Braga Licks - CT ECLET/CT EI
Márcio Antônio Farias de Freitas - CT IPCT/CT ECLET/CT EI
Margareth Batista Saraiva Coelho - CT ECLET/CT EI
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