
TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O2O, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTÊNC]A SOCIAL - SEAS, ATRAVÉS DO
FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOGIAL .
FEAS E INSTITUTO DELFOS

No dia 28 de julho de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SEGRETARIA DE
ESTADO DA ASSISTÊNCIA soclAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas, TT,
chapada, cEP no 6g.0so-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, CNPJ NO
01.742.414/OOO1-59, através do FUNDO ESTADUAL DA AsstsrÊNcie soctAl -FEAS, doravante designado simplesmente pARcElRo púBuco, neste ato
representado porsua Secretária de Estado, a Sra. MARICÍUA TEIXEIRA DA coSTA,
brasileira, casada, servidora pública estadual, inscrita no RG no 0.606.274-1, SSp/AM,
e CPF sob o no 193.078,962-91, residente e domiciliada na Rua Visconde de porto
seguro, no 500, Flores, cEp 6g.osg-090, Manaus/AM, e do outro lado, INSITUTo
DELFos, CNPJ: 08.018.141r0001-g4, Associação privada, com sua sede em: Rua
Dona Otília, no 606, Tarumã, CEP no 69.021-005, Manaus/AM, neste ato representado
POr SUA TEPTCSCNIANIE IEgAI, ELISANGELA TAVARES AMORIM GUIMARÃES,
brasileira, casada, empresária, com ínscrição no RG sob o no 105g5g3-4, ssp/AM, e
no CPF sob o no 558.227,382-49, com residência e domicílio em: Rua Hidrolândia, no
10, Qd.41, osvaldo Frota r, cidade Nova l, cEp no 6g.0gs-s05, Manaus/AM,
doravante designado pARcElRo pRlvADo, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n" 01.01.03í10í.00000241 .2020 - SEAS, doravante referido
por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o
presente TERMO DE FOIVIENTO, de acordo com as minutas aprovadas nos
Processos n' 001783/2016-pGE e g7l1s - PGE/AM, que se regerá pela Lei no
13.01'9/2014, Resoluçáo n' 12t12e lnstrução Normativa n" 0B/2004-SCI/CGE, e pelas
cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no 05T12020 da
Deputada EstadualAlessandra Campêlo da Silva, para promover o acompanhamento
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e o apoio no desenvolvimento integral e emocinal de crianças e adolescentes das
famílias do Projeto Laços de Amor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A COOPETAçãO MúIUA dOS
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCETRO PUBLICO reatizará:

1' Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CLAUSULA DE
VALóR, na forma prevista neste Termo.

B) O PARCETRO PRIVADO reatizará:
1' Execução do objeto desta parceria, com observância do pÍano de trabalho e do
cronograma de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;
2' Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

F|CA iNdiCAdA A STA. ELISANGELA TAVARES AMoRIM GUIMARÃES, brasileira,
casada, empresária, RG no 1osg5g3-4, ssp/AM, cpF no 55g.227,gg24g, como
responsável solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas
pactuadas na parceria

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES : para reatização do objeto desta
parceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBL|CO
í. Liberar em pARCELA úNlcA, a quantia referida na CLAUSULA DE vALoR, na
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do efirato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a pubricação do extrato desta parceria;
4' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especiaí, conforme determina a Resoluç ãto 12112
- TCE/AM.
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B) PARCETRO PRTVADO
1' Aplícar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram
este ajuste;

2' Facilitar e aceitar a orientação, supervísão técnica e fisca lizaçâo contábil do
PARCEIRO púBLrco na execução do objeto desta parceria;

3' Apresentar a competente prestação de contas de sua aplicação acompanhada do
relatorio de realização do objeto, notas fiscaÍs e recibos, conforme Resolução
n'12112 - TCE/AM.

4' A organizaçáo da Sociedade Civil prestará contas de boa e regular aplicação dos
recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, , párti, do término da
vigência da parceria;

5' Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,
a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correçaJmonetáría,
conforme o índice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado ou sua devida justificativa;

6' Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
especÍfica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNclA No 3040, op No oo3,coNTA No 2931, DV 0, BANCO: cArxA EcoNôMrcA, com apricação financeira
cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto
deste ajuste;

7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno edo Tribunal de contas aos processos, aos âocumentos e às informações
relacíonadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;

8' Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) dias
da conclusâo ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento da
conta da parceria por prazo superior a g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

9' Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo púaLrco.
PARÁGRAFo ÚNIco - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar oquantitativo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são
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A) PARCETRO PUBLICO:
1. Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1. Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civilem relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.
2. Pelo gerenciamento administrativo e financeíro dos recursos recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cLÁusuLA QUINTA - DA FtscALtzAÇÃo: o pARcElRo púBLlco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: Para imptantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PUBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao local da aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rE]AtOriO téCNiCO dC
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,
e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado através do extrato
deste TERMO, o qual será publicado no prazo determinado na CúUSULA DE
PUBLTCAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTlLlzAçÃo oe SíMBoLoS: E vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
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CLÁUSULA SÉIMA - DO VALOR: O valor globatdo presente Termo de Fomento é
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRçAMENTÁnIR: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotaçâo: Programa de
Trabalho no 08.244.3235,2040.0011, Natureza da Despesa no 335041gg, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00350, emitida em
2810712020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de I (oito) meses contados de 28t0712020 a 28t03t2021,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao PARCEIRO PÚBLICO em, no mínimo,
trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PUBLICO quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉctMA - DA DENúrucla: Este Termo poderá ser denunciado:
1. pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestada
com antecedência de 60 dias;
2' pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condições, a critério do
partícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30
(trinta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem sua execução;
4. pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmente
impraticável; e
5, em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipoteses previstas nesta Cláusula,
os partícipes são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARCEIRO PRIVADO a comprovaçâo de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.
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cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANÇoES: pela execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Leí e da legÍslação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

| - Advertência;
ll- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento

de celebrar parceria ou contrato com orgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com orgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos p§uízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso ll.

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÕEs: Este Termo de Fomento
poderá ser alterado por meio de termo adÍtivo, de comum acordo entre os parceiros,
vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTCSCNtC TCrMO dC
Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, a ser
providenciada pela Administração ate o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRtDos: Na data da conctusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquíridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PUBLICO
serão de titularidade do pARCEtRO PRIVADO.

PARÁGRAFO UNICO: Concluído ou não o prazo de vígência do presente ajuste, no
caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DA INAL|ENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
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cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRo PRlvADo deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinçâo.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: EStC TCrMO é CEIEbTAdO
com íundamento na Lei 13.01 gt2o14 e na Resolução 1zl1z- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

cLÁusuLA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: Os conftitos e divergências que se
originarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serão
submetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica eleito.

Manaus, 28 de julho de 2020.

DA COSTA
SECRETÁRIA DE ES DA ASSISTÊNCU SOCIAL

Público

ELISANGELA T AMORIM GUIMARÁES
INSTITUTO DELFOS

Parceiro Privado

Testemunhas:

Nome:
t_. Nome: &ç 'lrt,í**

CPF: CPF: 1
RG: RG: / + 67-g 5S kít)

o)
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Manaus, segunda-feira, 3l de agosto de 2020 Número 34.323. ANO CXXVII
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Secretaria de Estado,da,Casa Militar

RESENHA DA PORTARIA NO O58.OAF/CM-2020
O Sêcíetário de Estado Çhefe da Casa Militar auloriza de acordo com
o Decreto no 40.691, de 16 de maio de 2019, o seguinte: Concessâo de
Diárias: Manaus/São Paulo/Manaus do servidor Júlio Maurício Mota WolÍ
- CAP QOPM. período: 25108 à 2610812020, objetivo: Escotta e Ajudância
de Ordens do Exmo. Sr. Vice-Govemador do Estado e coinitiva em visita
oÍicial à cidade de São Paulo. Manaus/Novo Airão/Manaus dos seÍvidores:
CEL OOPM - Audiney Olivêlre Fenêira Pinto, período: 14tOB à 14t08t2020;
Laércio Jandir AÍndt - MAJ QOPM, Renato dos Sântos Bêntes - CAp eOpM,
Bruno Jordano da Silya Brito - CB QPPi/t, Emerson Almeída de Oliveira -
1" SGT QPPM, Walter PenaÍort Monteiro Filho - 1" SGT QPPM e Reinatdo
José da Silva Coelho - 30 SGT QPPM, perÍodo: 13108 à 14!OBI2OZO, ob.iorivo:
Escolta, Segurança e Acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador em
açôes de lnauguração de 6scola, creche, cêse dê parto, praça e entrêga de
fomento o assi§tôncia a população do municÍpio. Manaus/Amaturá/Manâus
dos servidores: Cados Albêrto Dias Lobo - CB QPPM e Willyson Gorgonio
de Lima - Assessor l, pêríodo: 28107 à 2ü07t2020, objetivo: Operação de
colêta de dados e busca de dados pertinentes à questão da segurança no
reÍerido municíplo, visando subsidiâr ativldades posleriores do Governo
do Eslado. Maneus/TabatingalManaus dos servidores: LaéÍcio Jandir
Arndt - MAJ QOPM e Heliandro dâ Silva Lima - 20 SGT eppM, período:
24108 à 2üA812020, objetivô: Acompanhar ações do govemo em virtude de
prôgramas governamentais nos município de Tabatinga, Benjamin Constant
e Atalaia do No(e. Manaus/AM, 3t de agosto de 2020.

CEL. OOPM, FABIANO MACHADO BÓ
Secrêtário de Estado Chefe da Casa Militar

protocolo í9654
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Proeuradória Ger:al do Estado. PGE

PROCURAOORIA GERAL DO ESTAOO. PORTARIA N.3OO/2O2O.GSPGE
DESIGNA a servidora que nomina para receber e movimentar rêcursos por
adiantamento, prôveniente do Fundo Especiat da procuradoria Ggral do Es-
tado-FUNDPGE.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o teor do Procosso n. 000515/2020-pGE;
CONSIDÉRANDO o que dispõe o art, 23, inciso il, álínea "a, da Lei n. 9.649,
dê 27.5.98, ê
CONSIDÊRANDO, ainda, o que súnsta do art.40, inciso l, ll , do Decreto n.
16.396, de 22.12.94,

RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação do ediantrménto em nome da seNidora
SOLANGE CORREA NUNES, matrícuta n. 137.560-1 F, no valor de R$
4.000,00, no elemento de Serviço 339039 (Oukos Sérviços de Terceiros
Pessoa Jurídica), a Íim de suprir as necessidades com despesas de pronlo
pagamento.
ll - ESTABELECER de acordo com o Decrêto de n. 16.396 de 2212€4, art.
7o o prazo de novênta dias para aplicação do adiantamento, a contar da

* POPBR EXECUTM - Seção II üffi

data de entrega dô numerário, e conforme o aí. 9o, mais trinta diâs, para
apresentação de prestaÇão dê contâs, conlados da data imediata ao final do
prâzo de aplicaÉo, sujeitaádo:se a tomada de contas, se não o Íizer nesse
pÍazo.
lll - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a prestaÉo dê contas
deverá ser formalizada mediante â apresentação dos seguintes documentos:
1. Cópie do Ato de Concossão de Adiantâmento;
2. Cópia da Notâ de Empenho:
3. Comprovante da data do entrêga do numerário;
4. Exlrato da Conta Correnle bancária, se íor o câso:
5, Comprovanlê do r6colhimento de saldo, quando houver:
6. Relação discriminativa da despesai
7. Comprovante original das despesas reallzadas, devidamente classifica-
das e numeradas seguidamentà, obsàwando-se para sua apresentação o
disposto no art. 10 dô Dêcreto n. 16.396, de22 de dêzembro de 1994.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO, Manaus,24 de
ago§to dê 2020

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
SubpÍocuÍadoÍ-Geral do Estado do Amazonas

PÍolocolo 19550

PROCURADORIA GERI\L DO ESTAOO
PORTARIA N, 301/2O2O.GSPGE

DESIGNA a servldora que nomina para receber e movimentar recursos por
adiantamento, provênientê do Fundo Especial da Procuradoria GeÍal do Es-
lado-FUNDPGE.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o teor do Processo n. 000514/2020-PGE:
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 23, inciso ll, alínea'a" da Lei n. 9.648,
de 27.5.98, e
CONSIDERANDO, ainda, o que consta do art. 40, inciso l, ll, do Decreto n.
16.396, de 22.12.94,

RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento em nome da seNldora
SOLANGE CORREA NUNES, matrícula n. Í37.560-1 F, no valor de R$
4.000,00. no elemento de cônsumo 339030(mâterial de consumo), a fim de
suprir es necessidades com despesas miúdas de pronto pagamento.
ll - ESTABELECER de acordo com o Decreto de n. 16.396 de 22.12.94,
art, 70 o prazo dê noventa dias para aplicaçâo, do adiantam€nto, a contâr
da dáta de êntrega do numerário, e conforme o art, 9o, prazo de 30 (trinta)
dias, para apresentaçáo de prestação de contas, contados da data imediata
ao Íinal dô prazo de aplicaçáo, sujeitando-se a tomada de contas, se não o
fizer nesse prazo.
lll - ORIENTAR áo tomâdor do adiantamento que a prestação de contas
deverá ser formalizada mêdiante a apresentâção dos seguintes documentos:
1. Cópia do Ato de Concessão dê Adiantâmentoi
2. Cópia da Nota de Empenho;
3, Comprovântê da data do enlrega do numerário;
4. Extrato da Conta Corrente bancária, se for o caso;
5. Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver;
6. Relação discriminativa da dsspesa;
7. Comprovante original das despesas realizadas, devidamente classiÍica-
das e numeradas seguidamente, observando-se para sua apresentiação o
disposto no ârt. 10 do Decreto n. 16.396, de 22 de dezembro de 1994.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBPROCURADOR - GERAL DO ESTADO, Manaus, 24 de
agosto de 2020

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
Subprocurador-Geral do Estado do Amazonâs

Protocolo 19552
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3l de agosto de 2020 |

24lOBl2A20i Processo AdmlnistratÍvo: 01.01.031101 .00000248.2020- através

vida. sêúdê, tránsporte e lazêr; UO: 31701i pT: 08.244.3235.2040.0011:
FR: O1600000; ND: 44504201i NE: 2020NE00386, Vator: R$ 50.000,00;
Vigêncià: 6 (sêis) meses contados de241OAIZO2O aZ4l02/2021; Assinarure:

por outro servidor, proceder a FTSCALIZAçÃO TÉCNGA do TERMO DE
FOMENTO N'001/2020.FE4S, Íirmado entre o ESTADO DO AMAZONAS,
por inlermédio da Sêcrêlaria de Estadô da Assistência SociaÍ . SEAS,

SECRETAR'A DE ÉSTADO DÀ ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARIA N" í7512020€SEAS

OESIGNA como GESTORA DE PARCERIA. provenienie de Emenda
Parlamentar flrmada no exercício de 2020, a servidora PAULENI VIANA
RAMOS, ASSESSOR l.'matrícula no 256.479-3A, lotada no Departamento
de Proteçâo Social Básica-ópSB, para, á pártk 24108t2020 e durante
toda a vigência do ajuste. ou até que seja determinada sua substrtuição
por oütÍo servidor, proceder a F|SCALIZAÇÃO TÉCNICA do TERMO 

-DE

FOMENTO No 007r2020-FÊAS, firmado entre o ÊSTADO DO AMAZONAS.
por íntermédÍo da Secretarla de Estado da Assistêncla Soctat - SEei.
akavés do Fundo Estâduel dê Àssistência Social - FEAS, e o INST|TUTO
CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS-IC.
DLAM.
cIENTIFIOUE.SE, CUMpRA€E e pUBLteUE-SE.
GABINETE DA SECREÍÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em Mãhaus, 26 de agosto de 2020.

Protocôlo19546

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado dâ Assistência Social

Protocolo 19532

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARIA N" 1 73/2020-GSEAS

DESIGNA como GESTOR DE PARCER|A, proveniente de Emenda
Parlamentar firmada no exercÍcio de 2020, o sêrvidoÍ EDNALDO GOMES
BARBOSA JÚN|OR, SUBGERENTE, marrícuta no 256.855_1A, totado no
Departamento de Protêçáo Social Especial-DpSE, para, a panir 24tOBt2O2O
e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja áeterminada sua
ll9-stitlição por ourro sêrvidor, procedêr a FtScALtáçÃO TÉCNtcA do
TERMO DÊ FOMENTO No 00S/2020+EAS, firmado enire o ESTADO DO
AMAZONAS, por intermédio da Sécretaria de Estado da Asslstência
Soclal . SEAS, através do Fundo Estedual de Assistência social -
FEAS, E A ASSOCIAçÃO EOUCACIONAL E BENEFICENTE PÃO OA
VIDA.NACER.

CIENTIF|QUE.SE, CUMPRA.SE ê pUBLteUE§E.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCiA SOCIAL,

em Manaus, 26 de agosto de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado dâ Assistência Sociat

Prôtocolo í9539

rrrw se orv, Lsr rJ.v rv/zu r+r ne§otuçao n- luzu t2-tÇt:l
AM e lnshuÇáô Normativa no 008/2004-CGE. Manaus, 26 de agosto de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA OA COSTA
SecÍetária de Estado da Assistência Sociât

SECRETAR,IA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.SEAS
PORTARIA N' I7{2020€SEAS

DESIGNA comó GESTOFTA DE PARCERIA, provenienle d€ Emênda
Parlamêntar Íirmada no exercício de 2020, a servidora TAYNA MOTA
RODRIGUES, GERENTE, matrícula no 256.480-7A, totada no Departamento
de ProteÉo Social Especiat-DpSE, para, a partíÍ Z4lOgt2O2O e durante toda
a vigência do ajustê, ou até quo seja detsrminada sua substituição por outro
sêrvidor, proceder â FlscALIzAçÃo TÉcNtcA do TERMO DE FOMENTO
No 006/2020.FEAS, Íirmado €nrrê o ESTADO DO A|\TAZONAS, por
intermédio da Secretarla de Eslado da Asslstência Social _ SEAS, através
do Fundo Esiaduat de Assistência Sociat - FEAS, 

" 
u ÀiSocnôaO OÉ

MULHERES RIBEIRINHAS4ASA DE SARA.
CIENTIFIQUE-sE, CUMPRA.SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA SÊCRETÁRÍA DE ESTADO OA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em 26 de agosto de 2020.

MAR|Clr.n rexetm DA COsrA
SecretáÍia de Estado da Assistêniia Sociat

Protocolo 19543

SECRETARIA EE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS
PORTARIA N" í59/2020.GSEAS

DÉSlcNA como GESTORA DE PARCERIA, proveniente dê Emenda
Parlamentar firmade no êxercício de 2020, a servidora PAULENI VTANA
RÁMOS, ASSESSOR t, matrícuta no 256.479-34, lotada no Dêpartamento
de Proteção Social Básica-DpSB, para, a partir 1910812020 e durante
toda a vigência do ajuste, ou até que seja dêterminada sua substituição

DELFOS,
GIENTIFIQUE.SE, CUMPRA.SE, PUBLIQU E.SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em Manaus, 21 de agosto de2O2O.

MARtCiLtA TEtXÊrne oa cosra
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo '19659

SECRETARIA DE ESTADO DÁ, ASS|STÊNCIA SOCIÂL.SEAS
PORTARIA N' 160/202O.GSEAS

DESIGNA como GESTORA DE PARCERIA, proveniente de Emenda
Parlamentar firmada no exercício de 2OZO, a servidóra LUCIANA
CABRAL CORREIA, SUBGERENTE, matricuta no 254.987-5A, totada
no Departamento de Proteção Social Especial-DpSE, para, a pârtir de
1 9i08/2020 ê durantê ürda a vigência do ajuste, ou até quê êêja dêterminada
sua substituiçâo por.outro servidor, proceder â FISCAI_ÍZAçÃO TÉCNICA
do TERMO DE FOMENTO No 0O2/2O2O-FEAS, flrma<io entre o ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da Secrêtaríâ de Estado da Assistência
Social . SEAS, através do Fundo Estadual de Âssistência Soclat . FEAS,
e o Núcleo do Amparo Social Íomás ds Aqulno.
CIENTIFTQUE§E, CUMPRA.SE E PUBLIQUE§8.
GABINETE OA SECRETÁRIA OE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em Manaus, 21 de agosto de 2020,

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA,
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo í9660

SECRETARIA OE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS
. PORTARIA N" 16í/2020-GSEAS

DESIGNA como GESTORA DE PARCERIA, proveniente de Emendâ
Parlamentar Íirmada no exercício de 2OZO, a servidoÍa HERMILA MARTA
GARCIA DE SOUSAi GERENTE, matrlcuta n. 136.740-4E, lotada
no Departamento de Proteção Social Básica-DpSB, para, a partir de
19/08/2020 ê durantê tóda a vigência do âjuste, ou até que seja determinada
sua substituiçáo por outro servidor, proceder a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
do TERMO DE FOMENTO No 003/2020-FEAS, Íirmedo entre o ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência
Social - SEAS, através do Fundo Estadual dê Assistência Social . FEAS,
e a Assoclação dê Dêsenvolvimento Humano Cultural e Social.
CIENTIFIQUE.SE, CUMPRÁ€E E PUBLIQUE.SE.
GABINETE DA SECRETÂRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em Manaus, 2í de agosto de 2020.

MARICIL|A TEIXEIRA DA COSTA
Seôretária de Estado da Assistência §ocial

Prolocolo 1966'l

Portarta n,o 086/2020 - GABINETE/SEMA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE NO USO dê SUAS
atribuiçôes legais e CONSTDERANDO, a edição da Lei n,o 3.301, de 08 de
outubro de 2008, que dlspõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da
Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos Servidores
do Poder Execulivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento ein
comissão; CONSIDERANDO, o disposto no Decreto n.. 28.020 de 29
de outubro de 2008, que dispõe sobrê os procedimentos e critérios para
concessão da GratiÍicação de Atividades Técnico-Administrativas aos
servidores do Poder Executívo Estadual, ocupantes de cargos dê provimento
efetivo e em comissão;
RESOLVE:
I . ATRIBUIR a cratiÍicação de Alividades Técnico-Administrativas ao
servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cârgo de provimenlo
em cornissão conforme abako especiÍicado, no valor resp-ectivo de nível da
Tabela constante da Lêi n.o 3.301, de 08 de outubro de 2OOB:

N. Nome Cargo/Simbologia NÍvel A Contar
1 Robinson de Souza

Oliveira Junior
Assessor lll - AD-3 13 2U07n020

0iário 0fcial do Estado do Amazonas

vÁLtDo SaMENTE coÚ AtJTÉNrtcAçÁo
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3. DESCRTçÃo DA REALTDADE
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NESTAURÀR

ANEXO I
PLAT.IO DE TRABALHO

o rnstituto Restaurar foi fundado no ano de 2006 por um grupo de pessoessensibilizadas com a situação de inúmeras famílias que chegavam à capital oriundas do interior doEstado do Amazonas, com o intuito de dar apoio e acolhida , urr", famílias que vinham à Manaus embusca de tratamento médico e não tinham condições de se auto sustentar nem onde ficar hospedadas.Em 2014 houve uma mudança na diretoria do lnstituto, essa nova dÍretoria resolveseguir outra vertente de atendimento social, sem deixar de lado o foco do trabalho com famílias emsituação de vulnerabilidade sendo que agora os atendimentos seriam ofertados na periferia de Manaus,escolheram então o Bairro Campos Sales para fixarem a nova sede do lnstituto.
o instituto Restaura define suas ações no âmbíto da proteção social Básica, com base naTipificação Nacional dos serviços socioassistenciais, Estatuto da criança e Adolescente, lei orgânica daAssistência SocÍal- LOAS e demais legislações pertÍnentes.
segundo a LoAS no seu Art. 2e A assistência sociai tem por objetivos: I - a proteçãosocial' que visa à garantia da vida, à redução de danos . a prerençao da íncidência de rÍscos,especialmente:a) aproteçãoàfamília,àmaternidade,àinfância,àadolescênciaeàvelhice;b) 

oamParo às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoçao J" int"gração ao mercado de trabalho.sendo assim definida todas as nossas açôes. Nossos eixos de trabarho sãt: família, comunidade, mulher,criança e adolescente, jovens e adultos.
o Programa de Fortalecimento de vínculo Famltiar e coÍnunitário - pFVFC propôetrabalhar a família ne sua mais profunda essência acompanhando cada membro da família em suaindividualidade com atividades diferenciadas. Prevê o desenvorvimento de potencialidades e aquisiçõesdas famílias e o forrarecimento de víncuros famiriares ;.;;r;;;;;;;, por meio de ações de caráterpreventivq protetivo e proativo' utiliza-se também de ações i"r'ar"r, culturais, esportiva, decomplementação escolar e de profissionalização para o cumprimento de seus objetivos, de modo aampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do programa. Eeste está sendo desenvolvido no lnstatuto com atueção em dois prqjetos em andamento são eles:o Projeto Laços de Amor: Tem o objetivo de oesenvolver as potencialidades de criançase adolescentes em situação de vulnerabílidade e risco social, decorrente da pobreza, prevenir a rupturade vínculos famiriares e contribuir para merhoria da quaridade de vida.
o Projeto Trllhando sonhos: Tem o objetivo de trabarhar a capacitação para o mundodo trabalho de adolescentes, jovens e adultos que se encontram em situação de vulnerabilidade socialeconômlca' Promovendo cursos profissionalizanies e capacítação para inclusão no mercado de trabalho,garantindo merhores condições de desenvorvimento pessoar e sociar.
Nossa missão é Fortalecer as Famílias e comunidade em geral, vÍsando o atendimentopsicossocial de crlanças, Adolescentes, Jovens e Adultos resgatando ,alores éticos e morais, com vista asuperação de todo tipo de desigualdade social.
Nossa visão Almeja ampliar a superação da desigualdade socíal de crianças,adolescente§,iovens e adurtos 

" 
r"irr. rnstituição de referência no Estado.

social, 
Nossos valores coragem, confiança, compromissq Determinação e Responsabílidade

o bairro Tarumã é um local em grande expansão em Manaus, pois encontramos nessacomunidade duas uBS, duas escolas Estaduais, irês CMEI, treze escolas Municipais, uma creche e 20eDistríto lntegrado de Policia, assim como tambám uma área comerciarem grande expansão com rede desupermercados de médio porte e mercados menores, salões de bereza, feiras, postos de combustível,restaurantes, lanchonetes e também uma área de industrias.
Nas comunidades gue compõem 

.o 
bairo do Tarumã, percebe-se um grande déficitsocial e uIn enorme desafio: desigualdade social, fenômeno que prãaorin. em todas as zonas deManaus' Para definirmos os riscos e vulnerabilidades sociais, r.l pá,.o ,raborar o diagnóstico social,que facilitou a compreensão das situações de violações de direitoi e vulnerabilldades mais expressivas.o direito das crianças e adolescentes freconizados pelo Estatuto da criança e do Adolescente-ECA vemsendo viotado por vurnerabiridades e desiguardad"; ;r;;;r;;;il"" de mirhões de meninos emeninas em todo o Brasil, e no bairro do tarumã não é diferente.

A pobreza contribui para a exclusão social e se transmite de geração a geração, criandociclos de violação de direitos' crianças abandonadas à própria sorte, pols seus pais precisam trabalharpara trazer sustento para casa, acabam por não frequentarem assiduamente a escola, porque tem que

2
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cuidar dos irmãos menores, ou mesma

PLAT,IO OE TRABALHO
pela dificuldade de aprendizagem e falta de acompanhamento

FESTAURAR

ANEXO I

futuro promissor
por quanto â um

e encorajados a entrerem no mundo do crime, vulnerabil idade vul bilid ades.o alto Índice de cnanças dolescentes
Bera nera

a liciadas dlariame nte, exploradas e vitimas de abuso sexual saogrita ntes, e acabam sendo umes das formas de auto sustento de muitas famÍlias
Essas situações de violações de direitos e vu lnera bilidades Soclats naofamílias bras ileiras d neira,

atingem toda s as
mesme me pois o que d ife rencia sao os fatores e contextos 50cta ts qualestão inseridos, e partir de situações

no
especificas que tornem aindâ ma ls agudas essas vu lnerabili dades,que salo determ inadas por fatores externos, pela idade, étnico racial, pela

condiçâo física
questão de genero, po suae pessoa e pelo loca em que vrvem

Através dos atendimentos ofertados constatamos um grande numero de famílias gueapresentavam um perfil de vulnerabilidade social e econômica, além de percebermos que as crianças eadolescentes erem es maiores vitimas, pois se encontravam em situação de risco pessoal. percebe-se
gue as crianças e adolescentes são os mais afetados pela violação de direitos, e formam o grupo quemais sentem o impacto das vulnerabilidades vividas. As violações de direitos se dão pelo alto numero decasos de violência intrafamiliar (domestica, violência física, psicológica), abuso ou exploração sexual,exploração do trabalho infanto juvenil, baixa escolaridade, gravidez precoce, doenças sexualmentetransmissÍveis, exposição indevida ao álcool e drogas, aliciamento para o trafico de drogas, abandono,rompimento ou fragilização de vínculos, familiares devído a desestruturação familiar.

o comercio é muíto forte, e as mulheres que são atendidas pelo lnstituto Restaurar temmuito interesse e participação assídua nas reuniões. são mulheres que detém conhecimento empírico egostam de frequentar nosso espaço. Trocam entre si as experiências e ensinam umas as outras ossegredos da culinária do artesanato.
Mesmo tendo pouco estudo, são mulheres que procuram conhecer seus direitos edeveres; que vão atrás de direitos outrora nlgauos pelo poder publico e seu mau funcionamento. Ascrianças são espertas e curiosas quando se trata de situação de violação de Direitos e gostam de mostrarque estão aprendendo bastante nas oficinas de cidadania.
um grande numero de jovens e adolescentes nos procuram interessados em participardo Projeto Trilhando sonhos, pois querem ajudar no sustento da famflia.
o lnstituto busca incidir na superação das causas que geram a situação de risco eameaça, para isso sua atuação compreende a articulação de medidas 

"-ações 
com os vários atoressócias e a sociedade civil organizada.

o lnstituto tem como finalidades. Promover o bem estar público de programas e açõesque visem amparar o ser humano, sem preconceito, nas suas necessidades básicas e fundamentais,resguardando seus direitos constítucionais e orientando-os como egentes ativos de transformação deuma sociedade justa para todos.

4. DESCRTçÃO DO PROJETO

Proteção Social Básica, serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo.o lnstituto Restaurar está sempre em busca de ofertar um atendimento de excelência aos nossosusuários, primando por um atendimento humanizado e qualificado, para ísso estamos buscando comesse objeto ofertar as crianças e adolescentes uma alimentação mais saudável e um atendimento dequalidade com a contratação de uma psicóloga.

J

lnício: Ju12020 Término: Mar/2O21
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NESTAUNAR

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

Restaurar, mostrando a baíxa escolaridade dos
programa de transferência de renda estão inse

nossos usuários, a baixa renda, o sub emprego e em qual
ridos.

ESCoLARIDADE: Através de um Estudo de caso e levantamento de dados, constatamosque o perfil do publico, têm o nível de instrução baixo, pouca escolaridade, inclusive, usuários nãoletrados;

ÍAnolÍobcto t E.r, tNC

* [,M, COM á E,' INC

e t.t. coM I t.M. tNC

. t,s.coM

DETRABALHO: No que se refere à inserção no Mercado de Trabalho, percebe_se que a maíoria está no mercado informal e permeiam um salário entre 1(um) a 2 (dois) saláriosmÍnimos;

# Niolnsc.idoJ I lDseridos

nletção no Lleícado dê ÍÍâbalho Í{' de Acolhidc 6d€ Acolhid6

Não 197

83

Iotal 280

RENDIMENTo MENSAL: No que se refere à renda familiar percebe-se que a maioriapermeia um salário entre 1 (um) a 2 (dois) saiários mínimos como bem exemplificaremos abaixo, e umnumero significativo de indívíduos, vivem com menos de um salário mínímo.

$ Ató15 r 2à4S ;5j7S r EdIOS !. Môi5dc10S

TENOA N" de Àcolhidos de
Atê15

103 36,79,À
2â4S 168 60,007c
5a7 9
8 0 i o,oo,,t

10s o
Tolâl 280

4

:$olÍidade N'de Acolhidos dos

l-93%

43 15,36%

64

93 ,3,2t%
65 21.173í,

.coM

3 7,Olur
coM

I 0,36%

2a(
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PLANO DE TRABALHO
EMNSERçÃO PROG RAMAS SOCIAIS: Perce bemos a renda iliarfamcom pletada acom

RESTAURÂN

ANEXO I

percebemos que existe um contingente com o perfil para a inserção, mas no momento ainda não estão.

H BPC I PBF i; BcncÍrcio! fv(ntuais I Outr6 i Nenhutri

Iggrmâs/Beáêfic6 _l!:iglgs!h!d6 kdêAcothidc
BPC

5

9 a,2rv"

195
fotâl I280

4,29%

1.79%

Segundo o Censo 2010, do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicamgue quatro em cada dez brasileiros (4O%) que vivem na miséria são meninas e meninos de até 14 anos.Depois das crianças, o segundo grupo etário com maior percentual de pessoas vivendo em famíliaspobres são os adolescentes, O número de adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos de idadeem famílias com renda inferior a lz salário mínimo per
que vivem

dos adolescentes brasileiros estão
capita é 7,9 milhões. lsso significa dizer que 38%

concJusão que a pobreza no Brasil
em condição de pobreza. Traduzindo esses dados, chegamos à

crianças e adolescentes direitos
tem como símbolo as crianças e adolescentes. A pobreza nega as

adquiridos e preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECAe potencializa o surgimento de outras situações de vulnerabilidades e risco social, fragilizando osambientes familiares que deviam prover proteção e seturança, e acaba facilitando sítuações propiciasao abuso e exploração, a precariedade da sobrevivência e convivência, expondo as crianças eadolescentes a todo tipo de riscos sociais e pessoais, exposto as doenças, a alÍmentação inadequada einsuficiente para o desenvolvimento integral.
Diante do exposto podemos concluir que a pobreza é a que mais dificulta o acesso aosserviços públicos e com isso aumentando as vulnerabilidades, que acabam se tornando corriqueiras nocotidiano das famílias atendidas pelo lnstituto.
Justifica-se a proposta no apoío ao fortalecimento dos vínculos familiares ecomunitários' prevenindo os riscos sociais e pessoais, contribuindo pera o processo de superação eresiliência das famÍlias atendidas, orientando-as e oportunizando que se tornem sujeitos de direitos,protagonistas de sua própria história, sabedores de seus deveres e direitos, multiplicadores de boasações e agentes ativos de transformaiâo de toda uma comunidade, tendo por foco o desenvolvimentode atividades sócio educativas no contra turno escolar com crianças e adolescentes. Analisando ecomparando os dados do 

.diagnóstico social, percebe-se que as crianças e adolescentes são os maisafetados pela violação de. direitos, e formam'Jgrupo que mais sentem o impacto das vulnerabilidadesvividas' fu violações de direitos se dão pelo akJnumero de casos de violência intrafamiliar (domestica,violência física, psicológicaL abuso ou exploração sexual, exploração do trabalho infanto juvenil, baixaescolaridade' gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveís, exposição indevida ao álcool edrogas' aliciamento para o trafico dL drogas, abandono, .orpir"ná ou fragilização de víncutos,familia res devido a desestruturação fam ilia r.
são muitos os desafios e vulnerabilidades a seÍem superadas, e sem conhecer ereconhecer essas vulnerabilidades, nao 

" 
po.rir.l garantir as famílias seus diretos sociais básicos, emuito menos garantir que crianças e adolescentes possam viver de forma plena e segura, em umambiente seguro, com seus direitos a convivência familíar e comunitária resguardados.o lnstituto Restaurar, através do Projeto - Laços de Amor propõe ações que possibilitemas famílias se desenvolverem de forma harmônica e autônoma, onde crianças e adolescentes crescemcom todo amor e cuidadq em um ambiente propicio ao seu pleno desenvolvimento integral, cumprindocom o que diz a constituição Federal, que preconiza que a Família é a base da sociedade. com íssopretende em curto prazo ofertar atividade sócio educativa para quarenta (40) crianças e vinte (20)adolescentes no contra turno escotar, prevenindo com essas atividades a ociosidade destes e colocando-os em lugar salubre ronge das violências e viorações de direitos.

o Projeto Laços de Amor é um projeto continuo no lnstituto Restaurar e é mantidoatravés de captação de recurso.
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Promover o acompanhamento e o apoio no desenvolvimento integral e emocional de crianças eadolescentes das famílias do projeto Laços de Amor.

1. Ofertar oficínas, lúdico pedagógica, cultural e de esporte, que propiciem o desenvolvimento daspotencialidades de 40 crianças de 07 a 11 anos
2.

3.

Promover oficinas, curturar e rúdica para 20 adorescentes de 12 a 17 anos atendidos peroprojeto "Laços de Amor", como forma de expressãq interação, ,pr"iJi.rc", e sociabiridadePromover palestras socioeducativas acerca je políticas públicas e inclusão-social, bem comomediar acesso a serviços públicos.

Serão beneficiadas pelo projeto guarenta (40) quarenta crianças e vinte (20) adolescentes, namodalidade da proteção Social Básica no Serviço de Convivência e Fortalecímento de Vínculos.

MEIA 1. Desenvolver oficinas com atividades voltadas ao esporte, cultura e lazer por oito meses (0g)para quarenta (40) guarenta crianças entre 07 e 11anos inscritos no Projeto

META 2' ofertar oficinas educativas com temas diversificados propiciando a troca de experiências e aconstrução de conhecimentos para (20) vinte adolescentes com iiade eitre rz a 17 anos inscritos noProjeto.

META 3' Realizar três (03) palestras trabalhando vários temas relacionados aos direitos e deveres en*eoutros' com o intuito de promover conhecimento e inclusão sociar, bem como realizar atendimentosocioassistencial e psicossocÍal a demanda espontânea, para o, p"i, e responsáveis das crianças eadolescentes inseridos no projeto.

EXECUCÂO DAS ATIVIDADES

6
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ANEXO I

segundo a Tipificação Nacional de serviços socioassistencial os serviços ofertados as crianças e
adolescentes tem como foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em
experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressãq interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social' lnclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalhoinfantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências deisolamento e de violaçâo de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras dodesenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. Assim como tambémprime pela convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dosadolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem aconvivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As atividades
devem abordar as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novosconhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem. Asatividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e ainclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profíssional, bem como realizar ações comfoco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar apluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizarpara os desafios da realidade social, cultural, ambiental e potítica de seu meio social; criaroportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão
dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

Diante do exposto o lnstituto Restaurar toma como base para os serviços ofertados aTipificação, nossas atividades nortearão toda as habilidades do nosso público alvo, para issoofertaremos atividades no contra turno escolar de segunda a sexta para crianças de 07 a 11 anos comcunho lúdico pedagógicg cultural e esportivo, pois as atividades culturais e artística desenvolve o ladocriativo, a coordenação motora, possibilita o aprendizado e o respeito a cultura do outro. o esporteincorpora hábitos saudáveis, aprimora a cognição e desenvolve a coordenação motora. As atividadeslúdicas pedagógicas são de suma importancii par o desenvolvimento psicológico e cognitivo das

:T,i:t" pois é através delas que elas conseguem expressar os sentimentos delas em reÍação ao mundo
soctat.

Para o adolescente as atividades lúdicas tem funçôes socializadora, pois através da brincadeíra
o adolescente aprende a controlar seus ímpulsos, o esporte tem um papel importante proporcionando odesenvolvimento motor, cognitivq físico e social além de prevenir doenças, a cultura no mundo doadolescente vem fortalecer a alta estima, amplía o acesso as manifestações culturais e desenvolve
hábitos como a leitura.

Posto isto vale ressaltar que nossas atividades acontecerão nas dependências do lnstituto, mastambém serão vivenciadas nas áreas dos nossos parceiros da comunidade como a quadra da EscolaMunicipal Manuel Ferraz de campos entre outros espãços, para que as crlanças e adolescentes doprojeto evidencie também o convívio comunitário.
As atividades serão executadas por um Educador (a) social sempre com orientação e acompanhamento
da equipe técnica da lnstituição.

k
l0



AMÜ

8. PARÂMETROS DE

g,
l#ô

NESTAURAR

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

Obietivos Específlcos Resultado lndicador Melos de verlficaçãot. Ofertar
oficinas, lúdico
pedagógica, cultural e
de esporte, que
propiciem o
desenvolvimento das
potencialídades de 40
crianças de 07 a 11
anos.

gue pretendemos
a oferta dessas

atividades é que as quarenta (40)
crianças inseridas no projeto tenham
os seus direitos resguardados,
respeitados e que as mesmas sejam
protagonistas da sua história.

O resultado
alcançar com

90% das crianças
atendidas com as suas
potencialidades
desenvolvidas e que
as mesmas sejam
protagonistas das
suas histórias.

Lista de frequência e
presença, registro de
imagem, relatórios das
atividades desenvolvida
com o público alvo,
acompanhamento
psicossocial para
possíveis

realinhamentos do
trabalho.

oficinas, cultural e
lúdica parâ 20
adolescentes de 12 a
t7 anos atendidos
pelo projeto ,,Laços

de Amorrr, como
forma de expressão,
interação,
aprendizagem e
sociabilidade.

2. Promover

que desperte o interesse dos mesmospara o protagonismo juvenil
despertando o aprendizado, e
sociabilidade e oportunizando diversas
formas de expressâo aos vinte (20)
adolescentes inscritos no projeto.

Pretendemos com esse objetivo
oalcançar adolescente na uas

essência, proporcionando atívidades

adolescentes
atendidos com as suas
potencialidades

desenvolvidas e
protagonizando as
suas hístórias.

90% dos frequência e
presença, registro de
imagem, relatórios das
atividades desenvolvida
com o público alvo,
acompanhamento
psicossocial para
possÍveis

reaíinhamentos do
trabalho.

Lista de

romover palestras
socioeducativas
acerca de políticas
públicas e inclusão
socíal, bem como
mediar acesso a
serviços públicos.

3.P

anseios das famílias participantes do
projeto, buscando a socialização e o
empoderamento dos mesmos.

Promover
políticas

acesso a informa
publica releva

ções sobre
ntes aos um melhor

entendimento das
famílias participantes
do projeto sobre as
políticas publicas.

Promover em até 90% de presença,
registro de imagem,
relatóríos das palestras,
Atendimento
Psicossocial,

encaminhamento a
rede de serviços
socioassistenciais,

Lista

ll
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VAIOR
-Cgsteio

50.000,00
Valor Tota! das Despesas

50.000,00

9.1. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

P|_ANO DEAPUCAçÃO

DErALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR OVAIOR PAR.A CADA ITEM)

(Rs)
DE PESSOA tcA

sERVtçO DE PESSOA JURÍDICA
6.84O,00MATERIAL DE EXPEDIENTE
9.560,00TOTAT GERAI DO

50.0@,00

33,90.36sERVtçO DE PESSOA

ORDEM ESPECÍFrCAçÂO QID DE
PROFT§StoNAts

QTD DE

ÍVIESES MENSAT (Rs)

VATOR VALOR

rorAt (Rsl
DESCRTçÃO DA

ATIVIDADE

7
1 8 1.200,00 9.600,00

- Deenvolver
socíoeduetivas

ativldades
por oito

meses (08) para quarenta
(40) $ianças e
ãdolêscentês inscrits no

2
8 1.500,00 12.000,00

trabalhandô váÍios temas
Íeleclqados aos dirêitos e
deveres êntre outr6, com
o lntuito de prcmovet
conhecimento e inclusão
social, bem como realizar
atendimento
scioassistehcial e
psicôsstrial a demanda
espontânea, pâra os pais ê
responsáveis das crianças e
adol*centes inseridos no

- Realizar rês palêstrâs

3 Aluguel
8 1.500,00 12.000,00

Desenvolver
§mioeducativas por oito
meses (08) parâ quarênta
(40) criânças ê
adolescentes inscritos no

VATOR TOTATâ
4.2oO,OO

33.90.39sERVrçO DE PESSOA

ORDEM EsPEctFtcÂçÃo qTD DE
PROFtSstoNArs

QTD DE

MESES
VATOR

MENSAT(Rg)
VATOR

rorAl (R$)1 ATIVIDADE
DA

Ene Mês 8 3.

2 Uniformes (Camisas) Unidade 130 28,00 3.640,00

Desenvolver

adolescentes lnscritos no

wioeducetives por oito
mesês (O8) peÊ quarenta

crianças e

VATORTOTAI.+

l2 *p
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ORDEM esRrcrtclçÃo UNID. QTO
vAl_oR

UNlr.
VALOR

TOTAL
orscntçÃo ol

ATIVIDADE1r'
UN 70 0,99 69,302/ Balão ne 09 PCT 30 11,90 354,003í bolê UN 60 5,00 300,fi)+,/ Barbante
UN 8 3,50 28,00s./ de cola quente fina c/80un PCT 2 58,45 116,90.

6,? de Futebol de campo UN 4 69,99 279,967/ rracha UN 80 0,gg 79,208/ Brochura UN 80 7,Vs 620,00
9r/ de arquivo morto cx 20 4,6A 92,0070/ Caneta azul cx 100 unid cx 2 3ZoO 74,0011/ e contracapa p/ a postilas c/ 1@un PCT 2 38,75 77,5O
t2 ,z UN 50 1,,49 74,50t3/ Clips n'3 cx 15 3,55 53,25
{ n" 3/o cx 15 4s0 67,50ts/ Cola colorido c,/6 cores UN 20 9,90 198,00t6/ em bastão 27e clt} cx 5 22,50 I12,50t7/

UN 3oz' 5,29 158,40L8/ de pular UN 30 5,20 156,00!9, borrachado UN 50 1,55 77,50
20 1

I p/ encadernação c/ 100un

plásticos c/100 PCT 3 23,50 70,502lz
PCT I 48,90 48,90

22 1 Fita crepe branca 50x50 UN 5 8,99 M,95
23 // dupla face fina UN 6 5,55 33,30
24,1 Fita dupla face grossa UN 5 9,00 45,0025t Fita durex 50x50 UN 5 4,50 22,5O2* de cera fino c/6 cores UN 70 4,89 342,30

Lápis UN 160 0,65 104,00
28 de cor c,/ 12 cores UN 40 4,99 199,60291

UN 30 7,59 227,7o
30 ,/ UN 4 35,00 74A,O031/

assa de modelar c/ 12 cores

Fotográfico Auto Adesivo

180c

c/5Ofolha

de Futebol

I Fotográfico c/5Ofolha

PCT 2 29,99 5g,gg
t 32,/

PCT 5 28,00 140,00
331 Papel Ma UN 50 7,25 62,5034. ofício A4 cx c,/10 resmas cx 8 180,00 1.440,00

Papel vergê 180e c/50 PCT 2 23,50 47,0O

UN 5 24,60 123,00
37.2 cx 1 95,(X) 95,0038-

Catálogo c/50 envelopes

c/ elástico fino c/50de plástico

c/ 12 cores grosso UN 30 15,00 450,001{, I p/ quadro branco clL2 cx 6 25,00 150,004{ Pistola para coÍa quente fina UN 3 13,99 4t,97

- Desenvolver atividades
sGi@ducativas por oÍto
meses (08) para quarenta
(4O) cÍiançâs ê
edolescêntes inscritos no
Proieto.

- R€elizar três (o3)
palestras trabalhando
várlos temas reiacimados"a6 direitos e devse
entÍe outros, com o Intuito
de promover
conhecimento e inclusão
seial, bem como realizãr

psicossocial a demanda
espontâneâ, para os pais e
responsáveis das crianças e

projeto,
inseÍldos no

l3
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119,80

Tapete pedagógico Letra t47,50 295,00

pedagógico Numeral 145,99 145,99

sem ponta 4,00 280,00

guache c/ 6 cores
L42,5O

original Epson 15190 BLACK 75,00 375,00

Tinta original Epson 15190 CIANO 75,00 375,00

Tinta original Epson 15190 MAGENTA 75,00 375,00

Tinta original Epson 15190 YELLOW 75,0o 375,00

200,00

- Dsenrclver atiüdades
socíoeduetivaa por oito
meses (08) pârâ quarsta
(40) crienças ê
adolescentes inscritos no
Projeto.

- Realizar três (03)
palestras trâbãlhendo
várlos têmas relacimadc
aos direitos e d*eres
entre outros, com o intuito
de promover
conhecimffto ê inclusão
sociel, bêm como realizar
etêndimentô
sociosssistencial e
psicossocial a demanda
êspontânêa, para os pais e
responsáv8ls dâs crlanças e
adolescentes inseridos no

r0. cRoNoGRAMA DE DESEMBOTSO (R$ LOo)

2020 - Concedente

JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO i

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTÚBRO_-i NOVEMBRO
50.000,00

DEZEMBRO

VATOR TOTAT DESPESASDAS Deverá ser aoigual valor receitâ.da Item 9,1) TOTAr GERAT RS 50.000,00

14



+ ,4q

c-Ã)-
ÂSS;.

Mft
RESTAURAR

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

11. DECLARAçÃO DO PARCE|RO pRtvADO:

OBSERVAçÂO: Quando a declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30exigir-se-á a sua retificação para celebração do Termo de Fomento ou Termo de parce
(trinta) días,

fla.

12. APROVAçÃO pEto PARCE|RO PúBUCO:

Na qua lidade de representante legal do parceiro privado, decla
pa ra o5 efeitos b

IO, para fins de prova junto ao Estado do Amazonas,e so as penas da Iei, que nexiste qualquer débito deproponente com o
a transferência dos

Pede Deferimento,

Tesouro
more ou situação de tnad tm plência doEsta dual ou qualq uer órgão ou entidade da ad m inistração públ lca estadualrecursos. que rm peçe

Manaus, _ de 2020.

APROVADO:

LOCAL E DATAI'

"VMna.wç N vlvlartn 0.

PARCETRO púauco:

(Representante Legal responsável pela dos recursos na unidade concedente).
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