
TERMO DE FOMENTO NO OO2I2O2O- FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OO}I2OIO,QUE ENTRE SIcELEBRAM o ESTADo oo ÀúezoNAS, pbR
TNTERMEDTo DA secnerÀÉrn ôÊ ESTADo DAnssrsrÊncrA socnl _ sÉÀs, arRÁüãJ õôFUNDo ESTADUAL DA essiôrÉncrA socrAL -
IEAS E NucLEo DE enapÀnô õàcnr- rôruÃs
DE AQUINO

No dia 30 de jutho de 2020 , nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA DEESTADo DA ASSIsTÊrtc lA SOCIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas, 77,Chapada, CEp no 6g. O5O.O2O, O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊ NCIA SOCIAL-SEAS, CNPJ NO01.742.414/0001_59, através do FUNDO ESTA DUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS, doravante designado simplesmente PARCETRO púBLlCO, neste atorepresentado por sua Secretária de Estado, a SrA. MARTCíIIA TEIXEIRA DA COSTAbrasileira, casada, servidora públíca estadual , inscrita no RG no 0.606.274_1, SSP/AMe CPF sob o no ,l93.07g.962_91, 
residente e domicilÍada na Rua Visconde de pSeguro, n o 500, Flores, CEp 69.05g-0g0,

orto

AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUI
Manaus/AM, e do outro lado, NúCLEO DE

Privada, com sua sede em: Rua p
NO, CNPJ : 22.B12.3ZS1OOO1 -01 Associaçã o

69.042-050, Manaus/AM
rofessora Lea Alencar, no 1014 ,A vorada l, CEp no

TARCíSIO FEIJO M
, neste ato representado por seu representante legat, JOSÉ

sob o no 66g,2g7, S

ACHADO, brasileiro, casado, psícanalista, com inscrição no RG

domicílio em: Rua
SP/AM, e no CpF sob o n" 020.438.152-53, com residêncía e

Manaus/AM, dorava
Juan de euintana, no 17, Adrianópolis, CEp no 69.057_550nte designado pARCEI RO PRIVADO, tendo em vista o queconsta do processo Administrativo no 01 .01.031 I 0í.00000 223.2020doravante referido por PROCESSO, SEAS,

nominadas, é assinado o presente TE
na presença das testemunhas adiante

aprovadas nos processos n" 0017
RIUIO DE FOMENTO, de acordo com as minutas

pela Lei no 13.019t2014, Re
8312016-PcE e BTt15 - pcEiAM que se regerá

SCI/CGE, E pelas cláusulas e
solução n" 1Zt1Z e lnstrução Norm ativa no 0At2004-
condiçÕes seguÍntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por oba transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 031t2Dep utado Estadual Francisco do Nascimento Gomes, para viabilizar o
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crlanças e adolescentes acolhidos na lnstituição à rede socioassistencial de garantia
de direitos, por meio da aquisição de 1 (um) veículo de passeio, 0 (zero) quilômentro,
com capacidade para S (cinco) pessoas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGTME DE COOPERAÇÃO: A cooperação mútua dos
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARGE|RO púBLtCO reatizará:

1' Ao PARCEIRO PRlvADo o repasse da quantia referida na CLÁUsULA DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

B) O PARCEIRO PR|VADO reatizará:
1' Execução do objeto desta parceria, com obseryância do plano de trabalho e docronograma de desembolso, que passam afazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;2' Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicado o sr. JosÉ TARcísro FE|Jó MACHADo, brasireiro, casado,psicanalista, RG no 669.297, ssp/AM, cpF no o2o.4gg.1s2-s3, como responsável
solidário pela execução das atívidades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

GLÁUSULA TERCETRA - DAS OBRIGAÇOES: para realização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam_se a:

A) PARCETRO PúBL|CO
1. Liberar em PARCELA uNtcA, a quantia referida na CLAUSULA DE VALoR, naforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
apos a publicação do extrato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utirização 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 especial, conforme determina a Resoluçã o 12t12
- TCE/AM.
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B) PARCE|Ro PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e como disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integrameste ajuste;
2' Facilitar 

" "9.'11t.:^orientação, 
superyisão técnica e fisca lização contábil doPAR.EIR. puBLrco na execução do objeto desta parceria;

3' Apresentar a competente prestaçao de contas de sua aplicação acompanhada dorelatório de realização do obieto, notas fiscais e recibos, conforme Resoluçãon'12112 - TCE/AM.
4' A organizaçâo da sociedade civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, . pártir" do termino davigência da parceria;
5' Promover' à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,a restituição dos recursos transferidos, acreicidos de juros e correção monetária,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 contaespecÍfica junto à instituição financeira, quaise;a: AGàNõ6 N;ãü;,""o*ro *"48101'7' BANco: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentosdeverão ser utirizados excrusivamente na execução do objeto deste ajuste;7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno edo Tribunar de contas aos processos, aos documentos e às informaçÕesrelacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivoobjeto;
I' Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) diasda conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria,ry:||T" superior a g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critériodO PARCEIRO PÚBLICO;
9' Pô'r adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo puBLrco.
PARÁGRAFO úNrco - Na ocorrêncía de canceramento de restos a pagar oquantitativo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzÍdo até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.

GLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESpONSABTLTDADES: Os partícipes sao
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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 civil em relação ao referido fagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' Pelo gerenciamento admínistrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
no que diz respeíto às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cLÁusuLA QUINTA - DA FlscALtzAÇÃo: o pARcEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: para ímplantação das açôes de fiscatÍzação e
monitoramento, o PARGEIRO PUBLlco póoera se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO CMitirá rCIAtÓriO ICCNíCO 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 aprásentaçal da prestação
de contas devida peto pARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO rERcElRo: o gestor de parceira será designado através do extratodeste TERMO, o qual será publicado no ptazo determinado na cúusulA DE
PUBLTCAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DE SíMBOLOS: E VEdAdO àS partes utilizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes símbolos,
lmagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
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GLÁUSULA SÉTIMA - Do VALOR: O valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMENtÁnle: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa de
Trabalho no 08-244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NEoo3s6, emitida em
3010712020, no valor de R$ S0.OOO,0O (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA NoNA . DA uGÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados de 3OloZtZ020 a 3}lo7tzo}1,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEtRo PRIVADo, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentadã ao pARcEtRO púBLtcó á*, no mínimo,
trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNlcO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLlco quanoo este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, Iimitada ao exato período do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENút{clA: 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 ÚNlco: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusu
os partíc ipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data
denúncia, competindo ao pARcElRo pRlvADo a comprova
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.

ção de aplicação dos
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GOVER},TO DO E3ÍÁDO

cLÁusuLA DÉcltvlA PRIMEIRA - DAS SANçÕES: peta execução da parceria emdesacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

| - Advertência;
ll- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo daadministração púbrica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrarparceria ou contrato com orgãos e entidades de todas as esÍeras de governo,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seráconcedida sempre gue a organização da sociedade civil ressarcir a administraçãopública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançâo aplicada combase no inciso il.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÔCS: ESIC TCrMO dE FOMENTOpoderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,vedada a mudança do objeto,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTESENIE TCrMO dEFomento será publicado, sob a forma de extrato, no óiário oficial do Estado, a serprovidenciada peÍa Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de suaassinatura, para ocorrer no prazo de vínte dias daquela data, qualquer que seja o seuvalor, ainda que sem ônus,

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeurRrDos: Na data da concrusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,produzidos ou transformados com recursos repassados pelo pARcElRo puBLlco
serão de titularidade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFo uNtco: concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finatidade estabelecida pelos parceiros,poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anteríor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILIDADE: OS CqUiPAMCNIOS Cmateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
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cláusula de inalienabilidade' e o PARCEIRO PRlvADo deverá formalizar promessade transferência da propriedade à admínistração pública, na hipotese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FUNDAIVIENTO LEGAL: EStE TErMO é CEIEbTAdOcom fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12112- TCE/Atu do Tribunal deContas do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉC|MA SÉTIMA - DO FORO: Os confritos e divergências que seoriginarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica ereito.

Alanaus, 30 de julho de 2020

MARICÍLIA COSTA
rÊNcm SoCIALSECRETÁruA DE ES

CHADO
DE AQUINO

Testemunh as:

Nome: A2

Nome drrt'CPF: í ,,2 L-. CPF: ?qRG 1
RG: +A -3P /Art-t
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FICIAI
i PODER EXECUTIVO - Seção f {:

165.972-gB, do cargo de proÍessor, do euadro suprementar da secretariade Estado de Educaçáo e Desporto.
GABTNETE oo oovenúlooR Do EsrADo Do AMAZoNAS, emManaus, 1 0 de agosto do 2020.

WLSON MIRANOA L]MA
Govemador do E§lado do Amazonas

FLÁuo coRDEtRo ANToNy FtLHo
. Sôcretário de Estado CheÍe da Ca.ã óirit

. LUIS FÂB]AN PEBEIRA BARBOSA
secrêrário de Esrado de Educaçã"; ó;;;";, €xêrcício

INÊS CARoLINA BARBoSA FERREIRA SIMoNETT CABRAL
Sêcretária de.Estado Oe aOministraçào e-G;Jà;^

PÍotocoÍo í760s

, DECRETO DE íO DE AGOSTO OEàO2Ao covERNADoR Do EsrADo Do ÀMdõü-s: no exercício dacompetência quê lhe confere o.arrigo s4, xx, Jã cã"tiiiiçrJ estaouat,
^_. 

coNstDERANDo a soticita$o ..;iú;' ; óii"i"'..fio.oa02o-Gs/
SEAD, da Sêcrelâria de Estado de-Adrinist,aúo 

"êerra", " " 
gue majsconsta do processo n.o o1.o1.o2Eí 0t.ooozezáíioia]rl"Jü!'

, EXON,ERAR, a pedido, a conrar de t." ae ruvereiro jJióis, 
no, rurro.do ertieo 4s, t, da Lei n.o 1.77a, dê o€ aeianeiioãe iõii,ãiãlviàora cnssnREGTNA DE sousA cnuz r.enrvrrubE;, M;i;;;,;-":r,i.rur-uo, oocarso de ProÍessor, c4 ED-Lpt__tv, o" O"àai"'lã-ljü.ü; público daSecYl1:-g:_Estado de Educação ê Desporto. 

- -- 'i'ev'!s'|v"'!

GABTNETE Do GovERNÀDoR ooLiiÀoo oo AMAzoNAs, êm íode agosto de 2020. vv ^r'rÀév

WLsoN TIiIIRANDA LIMA. Governadordo Estado doAmazonas

rúuo coRoetRo ANToNy FtLHo
SêcretáÍio de Esudo Chefe dâ C"s" Ciril

. LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
secreráÍio de Esrado de Edu*É"; il;;;?m exercÍcio

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
secretária de Estailo de Ádm,rrio,"oe" ; õ".àJ^'

Protocolo í7006

- DECRETO OE íO DE AGOSTO DE 2O2Oo GovERNAooR Do Esrâóõ oôÃrrúãoúill no exercício dacompetência que the confere oartigo sa, xtX Jã ão-,irtüiÉi E.,"or"r,CONSIDERANDO a soticitação. contida. no Oriciá n.íõegltZo2,_G./
ITG-r-s-TDt o"_ Secretaria oe eétaoo oe Álriiir-t àçã" 

" 
Gl"r,ro, 

" 
o qr.mârs con sta do processo n.o 01 . 0 1, o2B I 0 i,oôoôiã!ããõzã,iÀrr"

.- :IorylRAR, a pedido, a contar d€ 03 de r"rri"* ã"iriãô, nos termosdo artigo ss, t, da Lei n.o 1.76? dê.14 o, 
"àr"rfrá oâri"al, 

" 
,"*ioorcMARIÁ tzoNEtA MARINHo ARAIJJ_o ú;i;;ti"'"!-l"ai àiil;o, do carsode Auxliar de Serviços Gerais- pNF.ASG-f 

f , do Or"iri a" pessoâl das""r:t?l?--d:_EEdo de Educação s Oesporro.
GABINETE Do GovERNÀDon oó É§iIoo Do AMAzoNAs, emMânâus, de 10 de agoslo dezozo, ev AruÀ.

WLSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amázonas

vÁLtDO SOMENTE COM AUTENTICAçÃO

I

DIARI
Manaus, segunda-fei ra, l0 de de2020

DECRETO DE íO DE AGOSTO DE 2O2Oo GovERNADoR Do EsrÁDo oo Àimãàn-,ii] no exercício dacompôtência que lhe confere r

;;if$p,ffi àlii"r,i#*.,, jl}f ::1iT:ilfl,,.jffid;,r0644s43-s3.2o2o.B.04.ooo1, qua oáreriu ;;"õllffi;fi'"h requerida,

líI:.:s,il,ü%,sn3"Jüír,i1:3ttü! 
j: j:,râ-L,,1"",.",,'fl tsecrêtaria de Estrdo de Saúde. 

.consta 
nte Oo eoitain. J 

õ Ue-oio_su sar,,t,coNstDERANDo a oriêntaÉo d_a É;r;;ã;""á.Ji, oo u.,.oo,contida no Ofício nJ oosTa/2020/dAJ-ppclpõÉ, ---,'- "=,"'
- coNsrDERANDo quê as dêsp"r* or*-rrinr". ae decisáo judiciar não

:i",;?::'jEl"jn:',jio jmre previsto n" ;'tü;i;ir, ;"-üãàmpremenr"r
ün;i;;il,";,l'É""ff í:'r1^r",l,T[:1".§r';1.iilillyi,l:Jffi i%",f .oJiài

I - NOMEAR, nos lêrmos dos. atigos 7.., l, e 8.. da Leí n.o 1.762, deí4 de novembro de í9a6, à vista de hãbilitaça; ÃtiJr*,1 ,r0,,*, o"r,exercer cergo de provimento efetivo a" or"oi" o"'i;"l"oli,Jf se"r"t"rr, oeEstado de Saúdê, os candidatos abaixo..p".in."jÀl---, "- "
N.
Ordem

Nome do Candidato
Classificaçâo

Manaus/AM

Í. DE OLIVEIRA FONSECA 273..2, DAOLIVEIRA LUZ 294.â

WLSON MIRÂNOALIMA
Govemador do Estado do Amazonas

. rúvlo coRDEIRo ANToNY FILHo
Secretário de estauo cnere ãa àasã'óivir

JORGE HENRIQUE DÊ FREITAS PINHOprocurador-Gêrâl 
oo e.trao Jo ÁÁ"ion.-.

MARCELLUS JOSÉ BÁRROSO CAUPÊTO
Secrêtário de Estado de S.,:J"l.t.,i,i-"

tnÊs cmouNl BÂRBosA FERRETRA stMoNETTt cABRALsecretána de Estâdo de Administr"çá; õ;"ü;^-*.
, , ALEX DEL GIGLIO

Seúetário de Eshdo da Fazenda

Protocolo 17603

DECRETO OE íO DE AGOSTO OE 2020.
*#,uTI?::i^"""i"8:"5:1?9.à!':Ãr'áãànil3:"'exercÍcioda

.#ôili,":,#É11."";,1'i!ift it::3"#., 
j,:,rtffix,,xb"

consta.uo processo; ffi];:J,?fiilffi[rff :;.,,1i?;ê 
o quê mais

EXONERAR, ê pedido. a conrar dê 03 de;.;;;il ;#;, nos termosdo artigo ss, t. da Lei n.o 1.762, d! 
]4.d? noru.Lro j" ijail-áprrcávet porÍorça do artigo í.., s 1.. e arriso^3...da Lei ,.;àláã0,'0. ãã,d.e d"."rbrode 2000, o servidor ruarmd oe uÉNÉiÉs-àÉiàiiÍÍ ii"r,i"rr" n..
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de 2020
ESTRUTURA E REGIÃo
MANAUS

Espéciê: Termo Convênio no
O Estado do

10.06.2020. Data da

AssrsrÊNcn soctAL
DE CNPJAQUINO. AMPARO SOCIAL ToMÁs

lllanaus, 10 de
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Nome
Núcleo de utno -Social Tomás de Alves

CNPJ

22.8

Alencar,Lea t0t4 B. Alvorada em frente a
mate rnidade Alvoda rada

Endereço
Rua Profs

E-mai!
abrigomoaryralves@ hotmail.com

Em frente à maternidade da Alvorada I
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Manaus
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CEP

69042{50
Telefone

José Tarcísio Fe Machado
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CPF

020.438.152-053
RG

669287-7
Órgão Expedidor
s5P
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Presidente

Rua Juan de Quíntana ne L7
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CEP

69057{00

Claudete Maria Mendes Ciarlini

Nome
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cRP 20 02541

E-mail
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Contato
984t5-7494

O Coordenador do projeto é o responsável técnico?
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Nome

llka Lemos

Profissão

Assistente Social
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Descrever o evolução do trabalho da instituição a pqrtir da sua fundoção:

ASS:
s. DESCRTçÃo DA REAITDADE

Histórico da OrganlzaSo da Sociedade Civil.o Núcl eo de Ampa ro Social Tomás de Aq utno (NAsrA),
de d ireito privado, de

fundado em 28.1 1. 1953, é uma associação civilcaráter beneficente de assistência social, sem fi lucrativos,cidade de Mana US, Estado do Amazonas,
ns com sede ê foro na

que diariamente
desenvolvendo suas açôes através das sels filias existentes,atendem usuános através dos seus se rvlços socioassÍstequais destacamos críanças, adolescentes

nctats de saúde, dentre as
vtvem

e adultos com deficiências múltiplas (em geral lt)sob proteção do serviço de acolhimento instituciona
8ra u que

do âno, de forma garantir
t, funcionando 24hs por d là, todos os dias

vida dos
proteção integral, âtendÍ mentôs especializados e melhoria da qualidadeassistidos, possuindo capacidade técnica de

adquiridos longo
co mprovada, larga experiê ncia, e profissiona lizada,ao dos últímos 20 anos de atuação específica,cu dados, autonomia defesa

contribuindo de forma decisiva nosnos direÍtos das pessoas com deficiência, de formade se torna J referência com projeção Nacional
possa alcançar rneta

as unidades fazem
nos cuidados voltados pa ra esse tipo de público. Abaixoq UE pe rte do NASTA:

MATRIZ:
* Abrigo Moacyr Arves - Rua prof.! Lea Arencar, 1014 - Arvorada r

FILTAI§:

€' lar Francisco de Assis: Rua pedro Teixeíra n.05 - gairro santa Etervina* casa do caminho srmao pearo: Ã; li;;" Repúbtica n" 16o - aairro cotônía Antônio Ateixo* casa da santíssima: Av. preciosa nvoã - r"rr.o Monte das oliveiras* centro EspÍritá Tomás ue aquino: nr" ptro a". Ác;. n"lõi- i",*" N. Sr.! das Graças* lar do João pescador: nua piora iea arencar, 101d Bloco ,,F,, 
saras 3 e 4, B. Arvorada

o Abrigo Moacyr Alves foÍ fundado há 40 (quarenta) anos com o objetivo iniciar de amparar crianças eadolescentes infratoras' Após a sua tuna"çJo 
" 

lnstituÍção a"r"nroií"u diversas outras atividades, taiscomo: escola' creche e unídade de atendimento às crianças 
" 

.aoi"r."nt"s adictos. Em setembro de199Ç o Governo do Estado ao a,n".on.l'ir"nrr"ri, . 
"orintt."ii;f,a instituiçâo para o Núcreo deAmparo social romás de Aquíno - rtrÀirÀ, qre desde entao assumíu o paper como unidade deAcolhimento lnstitucíonal (aÀrígo inrtitr"ion"il, atendendo ;ó ;;;;;., com defíciências múrtipras(neurológicas e físicas| com vários níveis de dependência 

" 
.orpior"iimentq e para aqueres que setornaram adultos dentro da instituíção 

" 
nao t"rn para onde ir.o Abrigo Moacyr Alves possui capacidade para atender 50 acolhidos, contando com uÍna excerenteínfraestrutura ffsica, promovendo cuídado. bá"í.o, d" ,id; ;;ária, '"tendir"ntos 

especializados eindividualizados, espaços adequados para 
" 
desenvotr", 

", "iüala". propostas pera equipemultidisciplinar' composta entre outros poi: crínico ç"Ár, *"*oi"riro, Enfermeíros, Técnicas deEnfermagem' Fonoaudiólogo, Fisioterape,i,r,'ci*rgiao o"nii.ta rrrri.iionista, Técnicas de NutriçãqAssistente social' PsicóÍogo e.Psicopedagog", 
"lé, 

dos estagíário, 
"..Jori.o, dessas especiarÍdades.os acolhidos na sua totatidade são 

"b;il;;;;;;./ou vitiri"s ae il;;;", de direitos, encontrando seem risco sociar e pessoar, e sendo ,rrir,-.àt*.dos sob ; o;;r;" judiciar determinando seuacolhímento' As ações perpassam pelo regime de abreo zq ho* p*i]" aur"nt" os 365 (trezentos esessenta e cinco dias) do ano, assistêncá social 
"ri1", .o"iai,,ilio-pri.orr*ÍaÍ, atendimento poreguipe multiproflssional requerida po. to.ç. a" complexidade ao u"*ço, habílitação e reabílitação,inclusão sociar com o fortarecimento u. rin.rto; 

l*i.il;rrrr,r"ri"l,'.,u, dos encaminhamentos aoutras políticas setoriaís, e da promoçã. à ,d;;; daqueles q"" .ji o""iiruÍdos do poder familiar.A experiência e o nível de profissionirir.iar.iqrirÍdos ao tongo u"rr"r'2o.no, de atuação específica,têm contríbuído de forma decisiva n" porriiitil"de de arçan-ç".-;;;; de se tornar referência noscuidados com as pessoas. deficientes .à,n or"j"ra. Nacionar, 
"rú.n"i.u, também peras constantesconsultas dos Juizados da lnfância 

" 
trr"rtri" a" ortro, Estados, e de outras unÍdades de Acolhimento,frente à repercussâo das ínformaçô". 
"urii"rl" quaridade uo ,"riço pÀtado pera instituÍção.o AbrÍgo Moacvr Alves segue as diretrízes da tei g.069/go qr"'tlat. lo Estatuto da criança e doAdolescente - EC§ o qual ieserva ,-;.p"1 lltntegi.o ao incruir no bojo da porítica de atendimentodos direitos da criança e do adolesce"," 

" 
ãrrãrtabitiaaue .g- or;;ü;. de acorhimentos. A poríticade atendimento frz-se atravé§ de um .iiiun,o articulado de ações governamentais e não

)
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pela
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governamentais. No artígo 90, o ECA define que as entidades governamentais e não governamentaisatendimento são responsáveis manutenção das próprias unidades, assim comoe execuçâo de programas pelo planeja
socÍoeducatívos e de

as governamentais sâo atorês re levantespolíticas de proteção pecial
nâ construção e execução dases a inffincía e à adolescência. A predominâncÍa desseprestação de serviços de proteção socia

tipo de entidade na

responsabilidade
especial de Ita complexídade reforça at nda ma ts ados poderes públícos (Federal, Estadual e Municipa r)coordenar um siste

no cuÍnprímento do seu pa pê defrã, com vistas a efetÍva implementação de uma polítíca deconforme previsto no ECA, bem GOmo na
proteção especial

realizadas
garantia do apoio técnico ê financeíro necessários as açõespe la sociedade civil

5.2. Caracterlzação do entorno
o Abrigo Moacyr Atves está situado à rua Professora Léa AÍencar, ne 1014 B. Alvorada, Zona centro-oeste da cidade de Manaus - Amazonas. o público atendído pela ínstituÍção é de 65 acolhidos e 1.12spessoas da comunidade entre crianças, adorescentes, iov"-' 

"J;,,os 
e idosos, típicos e comdefíciêncíaq nos diverso.s servíços e progrêmas ofertados .o, 

".átniJ* e à popuração gratuítamente,totalizando 1'190 atendÍmentos direios-" apioximaaamente 5.590 indiretos. Deste§, 63,62%de seupúblico é atendido desta zona de abrangênia, contudq atende ainda Lr,2z%de popuração da ZonaNorte, 14,82% da Zona oeste,2,g4% daana'.Leste e L,5w6da zonasut, o que nos permíte ter umpequeno recorte territorial do municípío de Manaus mais significativo para as Íntervenções ptanejadas edesenvolvidas junto a população atendida diariamente.
As residências, eín sua 

1ai.o1ia, 
sâo arugadas iõ,szr,,próprias 6r,t2%e cedidas Lr,ss%.Destas, g3,gg%são de alvena ria, 2,MoÁ mistai e 3,67"; ;; ;;;eira;96,r9Toporru", energia erétrica oficiar e 3,8r% énão oficial' Quanto ao ab.astecimena a" icri 9a Fg% éoficial e s,a,sii enão oficial; 26,g7%destinamos efluentes na rede pública e73,o3?6". ilrá, biológicas; g5,1a{ ,i"t"m ter coreta de rixo regurar e4'94Yo não po§suem coleta de líxo; 95,06% oã*u"^ pavimentação asfáltíca e 4,94%não possuem. Nazona de abrangência da instituição, funcionam 02 (dois) centro ae Àei"rcncia da Assistêncía social -cRAs' 01 (um) centro de Referência gsp".i.ti..ao da Assistência sociaf 04 (quatro) unidade Básica de

i:Íi:;I?? fl:J:il"::liflde 
Pronto À'"ial,,,"*o - spA, 01 (um) ptricrrnic., ré taiÀ"iíi,cora,

Da população atendida.pela lnstituição, 34,LSYo são crÍanças, Ls,26%são adolescen les, 3!,77oÂ sãoadultos e L8'8L% são idosos. 55,85i. tgo 
""io]i.or, 42,!4yo"r"ngéli"o, e \02%de outros segmentosreligiosos' Quanto à escolaridade 70,36%tãr'o 

"nrino 
fundamentar incompreto,  o,Lo%com ensinofundamental compreto, 24,7g%com ensíno ,!aio in.orp teto e to,.alicompreto, 3,LSo/o como ensinosuperior incompleto e 4,94% completo. 30,18% estão inseridos no'i"r."ao de trabalho e 69,g2y, nãoestão inseridos no mercado de tralalho. oá p,:Lri.o atendido 222 pessÀ informaram sobre sua rendamensal' caracterizando que 62,7896 possuem renda mensat ae atg r 

"atario 
mínimq 2g,ffiyode 2-3salários mÍnimos e7'62% acima de c'satarios minimos mensais. Fazem uro a" BenefÍcios de prestaçãocontinuada 65'32%' 2'25% fazem uso de outros tipo, o" benefÍcios e 32,42%não se utilizam de nenhumtipo de benefício de programas municipaig estaduais ou do governo federal.

5-.3. CâracterlzaÉo do público atendido:
crianças e adolescentes.em acolhimento provisório e excepcional de ambos os sexos, inclusíve criançase adolescentes com deficiência, sob r"iio" a"'prot"6o e em situação de vulnerabilidade social oupessoal (negligência' maus tratos, abandonq abusos, mendÍcânci4 entre outros), encaminhados peroconselho Tutelar e/ou Juizado da lnftlncia 

" iur"n,ra", como previsto no Estatuto da criança e doAdolescente. Atua ainda, como unidade de acorhiment; p";.;;;i"'J.r" o, acorhídos que atingemmaíoridade e que não puderam ser reinseridos ao convÍvio familiar de origem, extensa ou em famíliasubstituta e que não possuem referêncÍas para acorhimento em outras unidades.E importante sarientar que este público atendidq uao p"*ã., or" oorrr", argum tipo decomprometÍmentq seja 
-ele 

flsico ou intelectual, e que necessita de atendímentos diferencíados commodificaçôes ou adaptações nos program". a. .",:a" 
"/ru "ar."ào, ;;;'or" possam atingir todo seupotencial' Essas limitações podem sár causadas for probrema, ,tr"ri, .udiriror, mentais ou motores,bem como por condições ambientais a".f.rorJr"i e/ou invalidantes.

J
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A renda principal destês acol hidos, quando é proveniente do Benefício deContinuada (BpC). 56 (cinguenta e seis) nâo são alfabetizados, 05 (cinco) estão em processo dee04
A moradia dos usuários está êm consonância
do rotocolo de

com o estabelecido pelas normas técnicas da ABNI alémp acolhimento para cnanças e adolesce ntes,alye naria, e excelente
corn a edificaçâo das Ínsta lações predia em

de
conservação. Possui água potável de origem de poço a rtesianoprofundidade qUê abastece o reservatório de

com 100 metros
anualmente laborató

concreto de 12.000 litros. A água e analisadaem rio, observando os ãspêctos físicqse neamento básico com âguas pluvia ts
químico e bacteríológico. Possui

dentro do
águas servidas despejadas em tubos de concretoterrêno ê despejadas no sistemâ de saneamê nto

que passam
público q ue passe na rua príncipal

6. DESCRTçÃoDoPROJETO

Possibilitar às crianças e adolescentes aco lhidas na Igarantia de direitos, por meio da
nstituiçâo acesso à rede socíoassistencial e de

capacidade para S (cinco) pessoas,
aquísição de 1 (um) veícuÍq 0 (zero) quilômetros, de passeÍo coma§segurando a estes acolhidos maíor rapidez e comodidade na buscapor esses serviços.

lnício: Julho/2020.
Término: Julh o/202L,
Período de Execução: L2 (doze)meses.

Para a efetivação dos direitos sociais estabelecidos pelaacesso a políticas públÍcas básicas. No caso de crianças e
constituição é necessário guê se assegure o

esse acesso é a família, o estado e a sociedade, por isso
adolescentes, os responsáveis por viabilizar

adolescente do contexto familiar, é preciso garantir
que, quando há o afastamento da criança e/ou

convívio familíar e comunitário, entre outros
acesso à educaçãq saúdg assistência social,

O documento 'OrÍentações Técnicas: Serviço de Acolhimento para crianças eCONANDA, aborda a importância da a rticulação com a sistema educacionat
adolescentes,, do

convivência comunitária para a proteção Íntegral do público assistído por
e da garantia do direito a

especÍal de alta complexidade, no caso as crianças
medida de protegão social

Moacyr Alves.
e adolescentes com deficiência acolhidas peÍo Abrigo

Dentre os 20 (vinte) acolhídos, 13 (trezentos) estão regurarmente matricurados na rede púbrica deensino' nas modalídades de Ensino à"trr"., r"r,"o rspeliar 
" 
À;;l;;*o Educacional Especializadoem Sala de Recursos' As instituÍções 

"ir.""ion"t, que oferecem ,"rir* educacionais especiarizados,dos quais os acolhidos necessitam, estão localÍzadas em bairros d;;;;;;" da instituição acoÍhedora, oque demanda uma logística bem complexa J"i."nroon" escorar dos acorhidos até os centros de ensinqtanto de educação seríada guanto 
"; "r;;; ;"rmaçâo técnica e/ou profissíonarizante.Além do acesso a ensino.seriado, os acolhidoslamuém p".ticip". Je iriro, o" informátíca, visando odesenvolvimento de habilid"a"r irpo.t"n;; oae."nrolvimena üo,ro e socíal destes. E para oacompanhamento destas atividadeE 

" "qrip. ig"ni"a ao Ámigo- ilJ§; Abes, reatiza visitas a estesespaços educacionais afim de t"ntiúti."r,'iJnrÀntiz1" o.i"nã,, 
" "iirlp" 

p"a"soeica dos centros deensinq acerca das necessidades 
"ar.""lln"i, 

-especificas 
e individuJs ie 

"ada 
acolhido. Assim, tâo

fr1,:::::ffi:ffi::""T:i""ji:',T:";l r".*,," da convivêncí"]".ir,". e comunitária, por meio de
o acesso a equipamentos comunitários é promovido pelo Abrigo Moacyr Alves etravés de passeío
ã:tJãfirJiltJrT;l""tros, zoológicos, entre outros, e estas 

"iiria"ai, são reaÍízadas regutarmente
sociados"."Àú;;'J;Ti[H:';1.i1ff 

i"[:ÍfJ';ffi ::::;:Í:r*1í*1,#tacolhidos' E por isso' estas ativÍdad"t o"r"nJ"rn o-desrocamento ll ]qrip" e dos acorhidos e, paragarantir a efetívidades destas açôes, se r.i nJ."rugrio a aquisição ã;, veÍcuro de passeio, comobjetÍvo de agirizar a rogística 
"'" ";;;;; 

jllt", ,"-iços, e assim juntos, famíria, sociedade civirorganizada' estadq municípioe,dÍsttit, f;;;;;ssêgurar, cono absoruta prioridade, a efetivação dosdireítos referentes à vida, àsaúde, a aiimetiàã'o,-a 
"J*"reo,;;;;;";-"o razeq à profissionatÍzação,

4
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respeito,
comunitária"

PÉ

à cultura, à dignídade, ao à liberdade e à convivência àmíliar epreconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente êm seu artigo 49.

§

Viabilizar o acesso as cnanças e adolesce ntês acolhídos
de garantia de direitos

no Abrigo Moacyr Alves a rede socíoassistenc tapor meio da aq utsrçao de L um) veículq 0 (zero) uilômetros,capacidade para 5 (cinco) pessoas.
q de passeio com

1. Fazer a aquisiçâo de um veÍculo de passeio 0 (zero ) quilômetro com capacidade para 5 pessoas.2. Agilízar o aceso dos acolhidos ao ambiente escola r e às atividades de acompanhamento educacional.3. Possibilitar aos acolhidos a pa rticipação em atividades culturaisfim garantir o fortalecimento de vínculos comunitários.
externas a Ínstituição acolhedora, a

20 crianças e adolescentes com deficiências neurológicas e/ou fisicascom idades entre 07 meses 17 anos e 10 meses.
acolhidas no Abrigo Moacyr Alves

1. Realizar a aqurstçao de 1veículo de passeio 0 (zero) guilômetro2. Assegurar aos acolhidos ínseridos em ambiente escolar 75%
no período de 12 meses;

letivo no pe ríodo de 12 meses de realização do projeto;
de frequência míníma durante o ano

3. Garantír ao acolhidos a particlpação em atividades e êventos culturais externos no período de 12meses.

7. PROCEDIMENTOSMETODOLóGICOS

5

1.1 AEtapa decotação serápreços realizada junto às concessioná arias fim de rlevanta asdentre mesmâsmíno 03nímo pro(três) depostas orçamento referente à deaquÍsição 01 UM veículo de 0passeio (zeEquilometro. ro)de posse trêsdestas depropostas o serárçarnento, deÍinida a proposta ueqmel ahor contemplaroferta

Eta 1.2pa A aq douísíção veículo ocorrerá pós dadefinição ueproposte melhorq atende a necessidadedeste proj porêto dameio doassinatura contrato de ra ecomp dorealizaçâo ntopagame merotria por ednsferê ncia eletÉnica ou boleto bancário concluindo asslm o processo de doaqulsição veícuÍo.1.Etapa 3 A deprestaçâo contas ocorre âapósrá, aq euisição dorecebimento bem rtepor pa dae da comu instituíçãodenícaçâo finalização destes eoprocessos órgão dofomentador recurso.

r,

escolar.

2.t o SetorEtapa de seráPsÍcopedagogia responsável por nforma asr o§datas, horáríos nomes dosedespaços ucac tona ls e dos acolhidos inseridos em ambiente escola no uad deroq deprogramaçâoatransporte fim de aassegurar pa efetivarticipaçâo acoldos idosh aomatriculados bienteam22.Etapa Com base nas contidasinformações no rouadq de p rogra demação ostransporte, motoristes sedeorganízarão forma àsatender dema ndas apresentadas, semprê ndoregistra o nome setorsolicita doo nomente, dos acolhidos oatendídos, percurso realizado e q tntctodeuilometragem terme dolnorealtrajeto izado.

3.1 oEtapa socialserviço será responsáve por a5inserir osdatas, horários locaê dets eeventosbem passeioscomo o nome dos acolhidos dapartÍciparão noativídade droqua de tradeprogramação nsporteEta 3.3pa Com base na§ informações nocontidas dequadro progra demação ostransporte, motoristas 5eraoorganiza de forma ã atender as demandas apresentadas, sempre registrando o nome setordoo nomesolicÍtante, dos colhidos oatendidos, percurso rea lízado e a m dequÍlometrage ínício termino dotrajeto realizado.
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Servem como deinstrumento observação
importante ferramenta

e mensuroção do alcance das resultados. É também uma

9. AFERTçÃODOSRESUTTADOS

reorientoções de rumo e possibilitom a ovalioção
intervlr.

do impacto sobre a reolidade na qual o projeto irá

9. DESCRIçÂO

9.1.
DAS DESPESAS E RECEITAS
PREVISTAS

9.2. DESPESA§ PREVISTAS
9.2.1PIANO DE

9.3. DAS DESPESAS ENSURAR O VALOR PARA CADA

Fazer a aquisição de um
veículo de passeío 0
(zero) quilômetro com
capacidade para 05

(um) veículo de passeio 0
(zero) quilômetro

Rea lizar a aquisição de 1
veículo.
Nota fiscal da aquisição do

Meioc de verfficaçãà

. Propostas de Orçamento;

. Contrato de Compra;
r Nota fiscal.

Agilizar o aceso dos
acolhidos ao ambiente
escolar e às atividades
de acompanhamento
educacional

Assegurar aos acolhÍdos
inseridos em ambiente
escolar 75% de freguência
mínima durante o ano
letivo no período de 12
meses de realÍzação do

Frequência dos acolhldos
matriculados em ambiente
escolar

o Boletim Escolar;
r Declaração de frequência

escolar.

Possibil itar aos acolhidos
a participação em
atividades culturais
externas a instituição
acolhedora, a fim
garantÍr o fortalecimento
de vínculos comunitários

GarantÍr aos acolhidos a
participação em atividades
e eventos culturais
externos no período de 12
meses

Participação dos acolhidos
em espaços culturais e
desportivos

o Mídias;
r ReÍatórios sobre a saÍda;
o Evolução no prontuário

individual dos acolhidos.

00
TOTAI DA RECEITA à

ORDEM ESPECtFtcAçÃo UNIDADT QTD
VALOR

uíuÍrÁilo
VATOR

TOTAI-
DAÂNVIDADE

01 de passeio 0
{zero) Quilômetros.

Veículo UNIDADE 01 50.000.00 50.000.00 o acesso às críanças e
adslescentes acolhidos no Abrigo
Moacyr Alves a rede
socioassistencial de garantia de
direitos por meio da aquisíção de
1{um) veículq 0 (zero}
quílômetros, de passeío com

Viabilizar

5

7
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P lca F10. CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO (RS 1,OOI

2020 - Concedente.

N§:.,.

ASS:

JANEIRO FEVERETRO MARçO ABRIT MAIO JUNHO

JUTHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
50.qx),00

11. DOPARCEIRO PRIVADO:

oBSERVAçÃo: Quando a.declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30 (trínta) dias,exígir'se-á a sua retificaçâo para ceteura6o Joãrmo de Fomento ou Termo de parceria.

12. APROVAçÂO eelo PARCEIRO PúBUCO:

9

Na qualidade de ntare§erep nte dolegal parcê tro privado, fíra nspadeclaro, de prova junto ao Estad do opôràARiazonâs, o5 efeitos sob ãs Benâs da Lei, inexisteque uerqualq dedébíto ouinorã dedoinadímplêncía situaçãocomproponente o Tesouro Estad ual ou qua lque o ouóreã entidade dapública estadual administraçãogue tftla,mpêça tansferênc osd recursoS.

entroda dona doto deObs. Assinor

Parceiro Privado

-/
José

Pede Defurímento,

Manaus, cie de _,

PARCEIRO PÚBLICO

(Representante Legal responsável pela I dos recursos na unÍdade concedente)

APROVADO:

rft

LOCÂL E DATA:

[lid[lh,iir:,".


