
21/12/2020 Sistema de Convênios

sistemas.sefaz.am.gov.br/sisconv/mnt/ConsultarPlanoTrabalho.do?method=ImprimirAditivoPropostaTrabalho&field(idAditivo)=43 1/15

SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV
 

ADITAMENTO Nº 01 DO PLANO DE TRABALHO Nº 000410

1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE

Órgão/Entidade Proponente:

ASSOCIACAO DE MULHERES RIBEIRINHAS - CASA DE SARA

CNPJ:

13.009104/0001-09

Endereço:

Rua Francisco Souza,  17

Cidade:

IRANDUBA

UF:

AMAZONAS

CEP:

69415-000

Telefone:

(92)3012-3677

Conta-Corrente:

10.268-8

Banco:

104

Agência:

4566

Praça de Pagamento:

iranduba

Nome do Responsável:

Wallane Socorro da Silva Melo

CI/ Órgão Expedidor:

07634102 /  SSP

Data Emissão CI:

03/04/2002

Cargo:

Presidente

CPF:

28487842291

Endereço do Responsável:

Estra da Varzea ,  S/N

Cidade:

IRANDUBA

UF:

AMAZONAS

CEP:

69415-000

E-mail:

casadesara_ribeirinhas@hotmail.com

Telefone:

(92)9286-3830

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Nome: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

CNPJ: 01.079.142/0001-59
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Endereço: MANAUS Municipio: MANAUS CEP: 69000000

 

3. Nº PLANO DE
TRABALHO:

Nº
Aditamento

Tipo
Aditamento

Período de Execução

Início Término

000410 01 3 -
DATA/VALOR

15/07/2019 15/06/2020

Valor Global Plano
de Trabalho (R$)

Contrapartida Financeira
Plano de Trabalho (R$)

Contrapartida de Bens e
Serviços Plano de

Trabalho (R$)

Valor de Repasse
Plano de Trabalho

(R$)

151.750,60 0,00 0,00 151.750,60

Valor Global Plano
de Aditamento

(R$)

Contrapartida Financeira
Aditamento (R$)

Contrapartida de Bens e
Serviços Aditamento (R$)

Valor de Repasse
Aditamento (R$)

52.906,00 52.906,00

Título do Projeto

Projeto Menino do Rio - Casa de Sara

Identificação do Objeto

Disponibilizar o serviço de abordagem social a 60 crianças e adolescentes de (06 a 17) anos em
situação de moradia de rua, conhecer as reais demandas e necessidades desses indivíduos e suas

famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos, residentes no Distrito do Cacau
Pirêra e seu entorno.

 

 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Distrito de Cacau Pirêra foi anexado ao município de Iranduba depois da divisão territorial de 2007.
Atualmente existem aproximadamente 47.571 habitantes que vivem em quatro bairros. Bairros este
que são realizadas as abordagens sociais: Nova Veneza, Cidade Nova, Cascavel e Centro. O Cacau
Pirêra abrange as principais comunidades, como: Lago do Cacau Pirêra até onde as pessoas só têm
acesso ao local indo de barco ; Alto de Nazaré a 3 km do Distrito ; São José a 2.5 km do Distrito;
Parque Caboclo ao lado da Comunidade Alto de Nazaré. Pontos estratégicos de abordagens sociais são
os bairros: -Cidade Nova, Alto de Nazaré, Nova Veneza, Cacau Pirêra....

 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta Etapa/ Fase Valor
da

Etapa

Responsável Indicador Físico Mês/Ano
Etapa
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(R$) Und Qtd

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Gás 13kg

95,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

6,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra polpa
de fruta

15,00 CONCEDENTE KG -
QUILOGRAMA

30,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Água Mineral

350ml

12,00 CONCEDENTE CX - CAIXA 90,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Bolacha

Cream Crack
Salgada

96,00 CONCEDENTE CX - CAIXA 3,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Tinta Original
Epson L375

BLACK 500 ml

85,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

3,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Papel Oficio

A4 cx com 10
resma

220,00 CONCEDENTE CX - CAIXA 2,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
E.V.A. Cores

Variadas

3,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

50,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra Tinta
Original Epson

L375 CYAN
500ml

85,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

2,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Tinta Original
Epson L375

YELOW 500ml

85,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

2,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Tinta Original
Epson L375

Magenta
500ml

85,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

2,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Álcool em gel

500ml

125,00 CONCEDENTE CX - CAIXA 1,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Detergente
Liquido 250

ml

2,50 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

30,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
copo

descartável
250ml

148,00 CONCEDENTE CX - CAIXA 1,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
saco para lixo

50l

2,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

30,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Desinfetante

500 ml

5,50 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

30,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Compra de
Água

Sanitária 1l

3,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

30,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Psicólogo

2.500,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Assistente

Social

2.500,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020
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I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Coordenador

3.000,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
02 (dois)

educadores
sociais

3.000,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020



21/12/2020 Sistema de Convênios

sistemas.sefaz.am.gov.br/sisconv/mnt/ConsultarPlanoTrabalho.do?method=ImprimirAditivoPropostaTrabalho&field(idAditivo)=43 13/15

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Aluguel de

Veículo com
Motorista

3.000,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Aluguel de

Imóvel

500,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020



21/12/2020 Sistema de Convênios

sistemas.sefaz.am.gov.br/sisconv/mnt/ConsultarPlanoTrabalho.do?method=ImprimirAditivoPropostaTrabalho&field(idAditivo)=43 14/15

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PF -
Auxiliar

Administrativo

1.600,00 CONCEDENTE MÊS - MÊS 3,00 03 / 
2020

I - Identificar no território
as incidências de crianças

e adolescentes em
situação de rua por meio
de abordagem social; II -
Promover ações sociais

que possibilitem resgatar
o vínculo familiar e a

inclusão social do público.
Encaminhamento a rede
social assistencial; III -
Participar das instancias

de discussão voltada para
o sistema de direitos das
crianças e adolescentes.

Visando fortalecer a
garantia dos direitos

fundamentais e sociais.

Pagamento
Serviço

Prestado PJ -
Elaboração de

Banner
0,90x1,20

100,00 CONCEDENTE UN -
UNIDADE

2,00 03 / 
2020

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO ADITAMENTO (R$)

6.1- Concedente [ANO: 2019]

Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 Parcela 05 Parcela 06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela 07 Parcela 08 Parcela 09 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1- Concedente [ANO: 2020]

Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 Parcela 05 Parcela 06
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0,00 0,00 52.906,00 0,00 0,00 0,00

Parcela 07 Parcela 08 Parcela 09 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Proponente [ANO: 2019]

Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 Parcela 05 Parcela 06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela 07 Parcela 08 Parcela 09 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Proponente [ANO: 2020]

Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 Parcela 05 Parcela 06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela 07 Parcela 08 Parcela 09 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. ASSINATURA

7.1. Proponente

 

 

______________________________

  Local e Data

 

 

______________________________

  Assinatura do Proponente


