
TERM-O-DE FOMENTO NO OO3/2020, QUE ENTRE SIcELEBRAM o Esr{D_o oo nÍn}óires, poR
INTERMEDIO DA SCCNTTÀNrN'õÊãóTADO DAASqlsJEl,crA sooAr- _ seÀs, iiiiaves Do
FHX§:F^BS_"1âbtss*iÉttsmruti;
HUrvrANo culrunÁl e socru

No dia 31 de jurho de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da sECRETARTA DEEsrADo DA AssrsrÊrucr^ sôêür--sEAS, ,itu"ol na Avenida Darcy vargas, 77,chapada' cEP no 69.050-020,-ó-esraDo Do Áúazor.ras, por intermédio daSECRETARTA DE ESTADO óE ESSISTÊXCrÀ- SOCIAL.SEAS, CNPJ NO01'742'414/0001-59' através oo iúnoo ESTAD,AL DA nssrsrÊrucrA socrAL -FEAS' doravante designado siÃpresmente peúÉrno puBlrco, neste atorepresentado porsua secretária de Estado, a sra. ueRtcíue TETXEIRA'DA cosTA,brasireira, casada, servidora púbrica estaduar, inscrita ná nc no 0.606.274_1, SSp/AM,e cPF sob o no 193'078'962-91,iãrio"ntu e domiciríao" n. Rua visconde de portoseguro, no 500, Frores, cEp 69.05g-090, Manaus/Al\rr,.lo outro lado, essocraÇÃoDE DESENVOLVIMENTO rrúúArVO CUr.rUNÀr- E SOCIAL, CNPJ:17'858.36010001-21., Associação privada, com ,r, sede em: Avenida MárioAndreazza, no 124g, sao Joige, cEp no 6g.10+-óá0, rtacoatiara/AM, neste atorepresentada por seu representante legal, DEVILSoN DA SILVA MATOS, brasiteiro,solteiro, motorista, com inscrição no RG sob o no lsrgJàaa, ssp/AM, e no cpF sobo no 704'855'932-20, .0, ,..idência e domicílio em: Rua Acácio Leite, no 354, santoAntônio, cEp no 6g.103-0gg, ttacoatiararRM, doravante designada pARcErRoPRlvADo, t"noo--:r vista o que consta do processo Administrativo no01'01'03íí01'00000í10.2020 - 
-süs, 

doravante referido por pRoGESSo, napresença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERM. DEFOMENTO' de acordo com as minutas aprovadas nos processos no oo17g3t2o16-PGE e 97115 - PGE/AM, gue se ,.ur"r, pera Lei n" ls,.õ1g2014, Resorução n" 12t12e lnstrução Normativa n" oiatzooq-sãlccg, e peras .tarrrr", e condiçôes seguintes:
cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente rermo de Fomento tem por objetoa transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamenta r no 040t2020 doDeputado Estadual Alcimar Maciel Peruiru, para prestar serviço socioassÍstenciar
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básico às crianças, adolescentes e Ídosos dos bairros periférícos de ltacoatiara econtribuir com a melhoria da qualidade de vida, prevenindo situaçÕes devulnerabiÍidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades eaguisiçÕes e do fortarecimento de víncuros famiriares e comunitários.

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

A) O PARCEIRO púBLtCO reatizará;

1' Ao PARCEIRo PRIVADO o repasse da quantia referida na cúusulA DEVALOR, na forma prevista neste Termo.

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

Fica indicado o sr' DEVILSON DA SILVA MATos, brasileiro, solteiro, motorista, RGno 15193888, ssp/AM, cpF no 704.8SS.932-20, como responsável soridário peraexecução das ativídades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS OBRIGAÇÕES: para reatização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam_se a:

A) PARCEIRo PúBL|CO
í. Liberar em pARCELA úNrcA, a quantia referida na CLAUSULA DE vALoR, naforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberadaapós a publicação do extrato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utilização dos rácursos oriundos deste Termo;3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

lT[;âir*ída 
tomada de contas especiar, conforme determina a Resoruçã o 12t12
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B) PARCE|Ro PR|VADO
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

:r|§:,"r[no 
seu plano de aplicação e cronograma de dásemborro, qr. integram

2' Facilitar . ,::.11r.:_orientação, supervisão técnica e fiscari zação contábir doPARCETR. puBLrco na execução do objeto desta parceria;3' Apresentar a competente prestação de contas de sua aplicação acompanhada do
;:'rT#_T.'§i,í:ção 

do objeto, notas fiscais e recibos, conforme Resotução
4' A organizaçâo da sociedade civil prestará contas de boa e regurar apricação dosrecursos recebidos no prazo oe ate go rnove;iai aias, a partír do término davigência da parceria; :
5' Promover' à falta da apresentação da prestação de contas no prazo reguramentar,a restituição dos recursos transferidos, acrescido, o" juros e correção monetária,conÍorme o índice oficíal, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,devidamente comprovado ou sua devida justificativa;6' Manter os recursos transÍeridos pelos orgãos u 

"ntio"o"s 
estaduais em contaespecírica junto à instituição financeíra, quarsela: AGêüÀ *;arüi, 

".NTA 
No47156-9, aeru.lo, BRADESCO, 

"o, apricação financeíra cujos rendimentosdeverão ser utirizados excrusivamente n" ur""rçao Jo objeto deste ajuste;7' Permítir o livre acesso dos agentes da administràiao p,:blica, do controle interno edo Tribunal de contas ,Ã pro.urror, aos documento, 
" À"'iniorr"çou,

l"olXi;n"oas 
a esta parceria, bem como aos rocais de execução do respectivo

8' 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 da

!:Ti-1t1ffi'§,fft[ti 
superior a e0 (noventa) dias, sem justa causa, a critério

9' Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinaçao oo pencErRo púguco.PARÁGRAFO uNrco - Na o"orrenri" de cancetamento de restos a pagar oquaniitativo previsto para execução desta parceria poo"ra ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, ," for" o caso,

::ilHli.. QUARTA DAs RE''.NSABTLTDADES: os parrÍcipes são

Av. Darry Vargas, I/ _ Charnda
Fone: [92) Zt2t-?Ail
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GOVENXO OO ES'ADO

A) PARcEtRo púsuco:

ffI":ã'mento 
das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

B) PARCE|Ro PR|VADO

J;,r:;[ff:a;ento 
dos encargos trabarhistas, previdencÍários, riscais e comercíais

re s p o n s a b i r i d a d e 3Ji,ff : :, il r :,?,:t ?. ij"JJ',fr ffi l: 
" 
?i[,?iI ;, m-*![ili:organização da sociedade civilem relação 

"o 
,"t"rioàiàgamento, os ônus incidentessobre o objeto da parceria, muttas ou danos decorrentes oe restrição a sua execução.2' Pelo gerenciamento administrativo e Íinanceiro dos recursos recebidos, incrusive

§rffi 
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoar, no que

3, Pela manutenção dos bens adquíridos.

ct-Áusu.A QUTNTA - DA Frscelz^çÃo: o pARCErno púeLtco promoverá omonitoramento e a avariação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO pRrMErRo: para imprantação das açÕes de fiscarização emonitoramento, o pARcErRo puBLrco páoera se varer do apoio técnico deterceiros' delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que sesituem próximos ao localda aplicaçào Oo, recursos.

PARÁGRAFo SEGUNDo: o PARCEIRo púBLtGo emitirá retatório técnico demonitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comíssão de monitoramento e avatiaçao designada, que o
I I Tl;il I T; J[lT [r;l5[:l§".;_:',,,, 

** ;; J ol'. r,",e n ta çã o d a p re s ta çã o

PARÁGRAFo TERCEIRo: o gestor de parceira será designado através do extrato
SirtJi J|ãXS' 

o qual será piblicado no ptaza determinado na cúusulA DE

cLÁusuLA sExTA - DA uTlLlzAÇÃo DE síMBoLos: É vedado às parres utirizarnos empreendimentos resurtantes ãeste Termo de Fomento, nomes, símboros, ouimagens que caracterizem proroiaã plssoal de autoridal", o, servidores públicos,

Av. DôÍcy Vargaq 77 - Chapada
Fone:Íe2t ztzt-7a21 SgCfetafia de
Manaus-AM-cEp6eos0-o2o ASSiStênCiasOCiat



cLÁusuLA SÉTIMA - DO VALOR: o valor globat do presente Termo de Fomento éde R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

cLÁusuLA olrAvA - DA DorAÇÃo oRçAMENtÁnn: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correráo à 
- 
conia da seguinte Dotação: programa deTrabalho no 08'244'3235.2040.0011, Natureza da oãspesa no 335041gg, Fonte no01700000' discriminados na Nota de Empenho no 2020NE0035g, emirda em3110712020, no valor de R$ 200.000,00 (setecentos mil reais).

CLÁUSULA NONA . DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: ESIE TErMO dEFomento terá vigência oe z isetej-r"r". contados de_r1tíJrt2020 a 01ro3rzo21,podendo ser Drorrogado mediant" iâri.itrça"ão ãÃnêÉrno pRrvADo, devidamenteformalizada e iustifiãàã;, ; #;;;;ntadã ao paRôÉrno pueLrco em, no mínimo,trinta dias antés do térmlno iÀi.iãrrãrte previsto

PARÁGRAFO UNlco: A prorrogaç{o_de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARGEIRõ àugr-rco quando- este oer causa ao atraso naliberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENUNCIA: EStE TErMO POdErá SEr dENUNC|AdO:1' pela deliberação.de-qualquer dos partícipes, em qlalquer momento, manifestadacom antecedência de 60 dias;
2' peJa inadímplência de qualquer de suas cláusulas ou condições, a critério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias; 'rvs!'qv eovrr

3' na ocorrência de fatos imprevísíveis que impossibiritem sua execução;

ilri":L;'iperveniência 
de norma que torne regar, materiar ou formarmente

5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNlco: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta ctáusula,os partícÍpes são responsáveis peras_obrigaçÕes que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao pARcErRo pRrvÀóo , .orprovação de apricação dosrecursos que houver recebido, na forma da cráusura Terceira.

Av. Darcy Vargas, 7/ - Chapada
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GOVÊNilO DO E§rÁOO

CLÁUSULA DÉCI,IíA PRIII,IEIRA - DAS SANÇOES: PCÍA CXCCUçãO dA PATCETiA EM:||:fiH;:ff.:':T.f,[:?:|o e com *-Ã-*,. desta Lei e da resisração
| - Adveriência; a' poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:
ll- suspensão temporáría da participação em chamamento público e impedimento

li,"T!iJ#':iffi:,":;]:H:1fm orsãos e entíoaoe:_d, 
::r.,a de soverno da

r r r- D e c r a ra oã i o. i n i o o n e i J a J ; ; ; :"T;ffi ;x":ffi :;i : lJ'riffi I ; 
", c e r e b ra r

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,enquanto perdurarem os motívàs o"t":rilrlt". aúnição ou até que seja promovidaa reabÍritagão perante a própria autoridade qr"'rpÀou a penaridade, que seráconcedida t"'o,f:,l1-a orgàniz"fao o, sociedaJe-civit ressarcír a adminístração
#:j.flT:",:j;.,r,..s resuttantes á apos o".orriJo o i,"roda sanção apticada com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: ESIC TCTMO dE FOMENTOpoderá ser alterado por meio A"i"rro aditivo, de comurvedada a mudança do objeto. 
qvrtrVrJr ue comum acordo entre os parceiros,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTESCNtE TErMO dCFomento será pubricado, sJ; ;;;, de extrato, no óiario oficiar do Estado, a serprovidenciada pera Administraçã; ;ià o quinto Ji" utí'ào mês seguinte ao de suaassinatura, para ocorrer no prazo de vinte oias oauia ortr, qurrquer que seja o seuvalor, ainda que sem ônus.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDOS: NA dAtA dA CONCIUSãOou extinção desta parcería, a tÍturaridade dos il;ü e dos bens adquiridos,
3::ili:ii;,i,[:::':,.H1'.::rirmn,"o,..,oã,p"ropARcE,Ropoeróõ

PARÁGRAFO úNtcO: Conctuído ou r _

:",o 9" utirizaçáo em desaco.o 
"ofr1o fiÍ:"i:':Tff5"h:'"r1",:l" ;HI*:i"?HTârüfl:l:ffil,:;iJ*;;"r""er a imediata reromada dos bens e direitos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TNALIENABILIDADE; OS CqU'PAMENIOS C
mateiiais permanentes adquirido. *,; presente Ínstrumento serão gravados com

Av. Darcy Vargas, 7/ - Chapada
ione: [92] Zt?l_792t
Manaus-AM . CEp 690SO_020
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cláusula de ínalienabilidade, e o PARcEtRo 
'RIVAD. 

deverá formarizarpromessade transferêncía da propriedade à aoministração il;; fa nipotese de sua extinção.
CLÁUSULA DEGIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: EStE TCrMO é CCIE'TAdO:H,::,ffffi';##;i;:§,4;o "-n, 

Resoruçao rã2 _ rcE/AM do rribunarde

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTr[,IA - DO FORO: os confrítos e divergências que se
originarem deste t.:r: de Fomento,-nao sorucioil;;';ras vías amigáveis, serão
submetidos ao foro da comarc;;" ü;"us, 9uê para tanto fica ereito.

GOVENNO DO E§ÍÀDO

DA COSTA
DA ASSISTÊNcn SoCIAL
Público

Manaus, 31 de julho de 2020.

secRrrÁRIA DE

Parceiro

DEVILSON DA SILVA MATOSASSoCIAÇÃo ug DESENVOLVIMENTO HUMANO CULTURAL EParceiro Privado

Tesúemunhas:

Nome:
Nome

RG: CPF': íl
J 1

RG: 4 .5s P

SOCIAL

Qz

?*í,"*,
i A/Y'\ .

Av. Darcf Vargaq D - Chapada
rone: í9?J 2t?l-7a2t
Manaus-AM - CEp 69050_020
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Manaus, sexta- feira, 07 de agosto ile 2020

/ fJJr.ftt_rt lru AivlA^1_,u1\A§

DIARIO OFICIAI

Secretaria de Estado da Gasa Militar

CASA MILITÀR
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 40/2020 PROCESSO

ADM. N.o 011 í08.000056/2020
PARTES: SECRETARIA DE EsTAoo DA CASA MILITAR e EMPRESA
MANAUS AERoTAxt pARTtctpAçôEs LTDA, cNpJ no 02.324.940/000í.
61, OBJETO: Liquidagão do vator àevido, retatívo ao puguÀãnto tndeniza-
tório de Sêrviço dê Transporte de passageiÍos em aeronaie tifo monomotor
turboélico Caravan (PREF|XO pR_Mpl ; pR-RMl), por 31,i'horas oe voo+ 'l (uma) pernoite, em razão de apoio logÍsticá em açães oe combatea pandemia de COVID-I9 (transporte de equipes medicas e entrega de
:i:yry"), êm 1 a .lS de junho de 2OZO - 2020RÍ00026, de 05/08/2020.
VALOR GLOBAL: RS 97.175,00 (noventâ e sete mit, 

""nio. r"t"nt. 
"cinco reâis). prograÍna de Trabalho 04.122.3303.1s5;.0001, Natureza de

Despesa 339093, Fonte 14s do orgamento vigente. Manaus, ós/oeleoeO.

CEL, QOPM. FABIANO MACHADO BÔ
Secretário de Estado CheÍe da Casa Militãr

PÍolocolo í7070

CASA MILITAR
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 39/2020 PROCESSO

aDM. N.o 0í1,t08.000059/2020
PARTES: SECRETARIA DE EsTADo DA cAsA MILITAR e EMPRESA
MANAUS AEROTAXí pARTtCtpAçÕES LTDA, cNpJ n. 0i.324.940/o0oí.61. OBJEÍO: Liquidâçao dô vatoi devido, reiativo 

"o fãj"r"rto rnO"-nizatório de Serviço dê Transportô de passageiros 
"a 

i"ron"u" tipoJato Executivo (LEAR JET 45 - prefixo pp-JAür, À" Oiu.'rO e 17 deJUNHO/2020, por 8,3 horas do voo + í (um) pêmoitê, em razão de apoiologÍstico em açôes de combate a pandemia'àe COV|ô-19 1ii"nrpo.t" o"equipes médicas) - 202OR|0OO2S, dê OS/08/202ô. VA|_OÀ'ôLOSRL: n$
1 67.400,00 (cento ê sêssênta e sêtê mil ê quatrocêntos reais). Érograma deTrabalho 04.122.3308.1554.000í, Narureza Ou Ourpura àSõóSg, Fonte 145do orçamento vigente. Manaus, 05/0g/2020.

CEL. QOPM. FÀBIANO MACHADO BÓ
Secrelário dê Estado Chêfe da Casa Militar

Protocolo 1 7073

PORTARIA N' O48.DAF/GM.2O2O
o SEcRETÁRlo DE EsrAoo CHEFÊ DA cÀia lllr_rrm, no uso desuas alribuições rêgais e, coNsÍDERANDo o que consta no pro.esso n.
:,,111:;oo1go1,ro20-cM. 

(01.01.013102.00003873ri0i0iõc1, rêÍerenrea rocaçao de aeronave lipo ANFIBIO ou similar, com capacidade mÍnimapara 08 passageiros e 02 tripulantes, com combustÍvêl e pitoio, categoriude registro TPx, para transporte estaduar e ínterestaduar, ?"atizaao 
"ou "modalidade de Pregâo Etetrônlco n.30gl2OZO CSC fransáorrlu dentro dosprincípios basirares que norteiem o procedimento licitarório conforme atas

:i:-.id"r^"* auros. RESoLVE: HôMoLocAR a oecisao Jo centro dêrervrços Çompartirhados oue adjudicou a empresa voncedora: Rrco rAxrAÉREo LrDA (04.611.27it0001{s), com vaÍor gút.i j, ãi ô.zze,ooo,oo(Sêis Mithõês, Sêtocontos e Vints e Seis rr,tirêaisl. làiànrrrrNln oDêpartamenro Financoiro da Casa r,,fifitar emiiir [oia'aJ-eriorizaçao aeDespesas - NAD e a,Nora de Empenho. creruifrfrfüeie,'êrr"nn.Se

PODBR EXECUTM - Seção II 'l:

Número 34.307 . 

^NO 
CXXVIT

E PUBLIQUE.SE. GABINETE OO SECREIÁRIO DE ESTADO DA CASA
MILITAR, em Manaus, 07 do agosto de 2020,

CEL, QOPM. FABÍANO MACHADO BÓ
Sêcretário dê Estado Chefe da Casa Militar

Protocolo 17075

Protocolo lTl00

Prolocolo 17'102

PORTARIA N, O6O/2O2O.GPGE
AÍRlBUl GratiÍicação de Atividadês Técnico-Adminjstrativas à servidora que
menciona.
O PROCURADOR.GERAL DO ESTADO, no exercício da primeira
competêncla lnscrlta no lnciso I do art. 10 da Lei n. 1.639/g3,
CONSIOERANDO o Dêcrêto de 20 de jutho dê 2O?0,

RESOLVE,
ATRIBUIR, com efeitos retroativos a 20 de julho dê 2020, Gratiíiceção de
Alividades Técnico-Administrativas, à servidora RATANÀ FRANCTS DA
COSTA CABRAL, Assessora I, AD-.l, no nívet .1S do nn"*o úni.o O" l-ui
n. 3.301/08.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTAOO, em Manaus, 30 dejulho de 2020.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estâdo do Amazonas

Procuradoria Geral do Estado - pGE

PORTARIA N, 059/2020€PGE
ATRIBUI Gratiflcação de Atividades Técnico-Administrativas às servidoras
que menciona.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exerc[cio da primeira
competêncla inscrita no inciso I do art. í0 da Lei n, i.639/83,
CONSIOERANDO o Dêcreto de 13 de jutho de 2020,

ATRIBUIR, com eÍeitos ,"u"",,'[:s.oil;: jutho dê 2020, erâtiÍcação dâ
Ativídades Técnico-Adminislrativas, à servldora BARBA'RA CORDETRO
FIGLIUOLO, Assêssor l, AD-1, no nível 15 do Anexo único da Lei n.
3.30í/08.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus, 30 dêjulho de 2020.

JORGE HENRTOUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

|NSTRUçÃO NORMATTVÂ CGE/AM No 003, DE 3 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação das unidades
de conlrole interno, no uso de suas competências constituóionais e legais,
O CONTROLADOR.GERAL DO ESTADO DO AMAZONAi, no uso Oe suas
atrib,uigôes legais, baseado na Lel Delegada 122t2\1g,Ao tâ Oe oulubro de
2Q19, na Lei 4.455, de 03 de abril de 2b1Z e no Decreto +O.AZ+, ae tZ Oe
.junho de 2019:
CONSIDERANDO que os artigos 70 a 74 da Constituição Federal dispõem

Controladoria Geral do Estado - CGE

vÁLtDo SoMENTE COtVt AUTENTTCAçÃ,
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GABTNETE oa secRerÁatA DE EsrADo DA AsstsrÊNctA SOCIAL,

SECRETARIA DE EsrADo oa asslsrÊNcte soctAL
Extrato no í 36/2020.SÊA5

Espécio: Termo de Fomento no 001/2020.FEAS. paíes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCTAL . SEAS. arravês do FUNDO ESTADUAL
DE ASStsrÊNcn §octer- - FEAs ê tNslruro oELFos, cNpJ
9999.]11{0001-84, representado por seu representante tegar. a sra.
ELISANGEL,A TAVARES AMoRIM GUIMARÃES; objeto: a transÍe.
rência dos recursos proveni€ntês da Emenda parlameúar n" OST]ZO2O
da Dêputadâ Estadual Alêssândra Campêlo dâ Silva, para promovêr
o acompanhêmento e o apoio no desenvolvimento integral e emocínal
de crianças e adolêscentes das íamílias do projeto LaçoJ ae Amor: UO:31701; pT: 09.244.3235.2040.001.1; FR: 01ó00OOO;' ND: 3350419s;NE: 2020NE00350, Vator do Aditivo: R$ 50 000,ô01 Vtgência: de
28lO7l2O2O ê 2BlO3l2O21: Assinatura: ZAlOll2OZ)i processo Admini§.
trativo: 01.01.031Í01.00000241.2020 - SEAS: Fundamento do ato: Lei
1?:019{2014, Resotução r'o12IZO12-ÍCEIAM o tnstrução Normativa no
008/2004-CGE. Mânaus, 7 de agosto de 2020.

MARICILIA TEIXETRA DA COSTA
Sêcretária de Estado da Assistência Sociâl

PÍôtocolo í7166

SECRETARIA DE ESTADO DÂ ASSISTÊNCIA SOCIAL
Extrato hô 138/202O.SEAS

Espécie; Termo de Fomênto no 003/2020.FEAS. pertê§: ESTADO
DO_AMâZONAS, por intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCTAL - SEAS, através do FUNDO ESTADUAL DE
ASslsTÊNctA soCrAL, FEAS e AssoctAçÃo DE oEãeNvor-vtrr,reNro
HUMANO CULTURAL E SOCIAL, CNpJ 17.áS8.360/0001-21, rêpresentada
por seu representante têgal, o Sr. DEVTLSON DA SILVA MATOS: Objeto: a
transferência dos recursos provenientesda Emenda parramentarn' 040/2020
do Deputado Estadual Alcimar Maciel pereira, para prestarserviço socioas-
sistenciâl básico às crianças, adolêscentes e idosos dos bairros periféricos
de ltacoatiara e contribuir com a melhoria da qualidade de vida, prevenindo
situações de vulnerabilidade e risco sociar por mêio do desenvotvimento oepotenciâlidades € aqursiçôes e do Íortarecimento de víncuros famiríares e
comunitários; UO: 31 70.t ; pT: 08.244.323S.2040.00i 1; FR: 0í700000; ND:
33504199: NE: 2020NE00359, Vatordo Aditivo: n$ ZôO.OOO,O0; Vtgêncta:
de 311O712020 a OltO3tZOZli Assinatura: llt}TàOzOi processo Admi.nlstÍatlvo: 01.0.l.031.t01.00000I10.2020-SEAS; Fundamento do ato:
l?111919110]a, Rêsotução no1?tzoiZ-ÍCEtAM e tnstrução Normariva no
008/2004-CGE. Manaus, 7 de agosto de ZO2O.

MARICíLIA TEIXEIRA OA COSTA
Secrêtária de Estado da Assistência Social

Protocolo 171 69

PORTAR'A NO 078/2020-GSEAS
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEAS, NO USO
de suas atribuiçoes legâis, e
CONSIDERANDO a ediçâo da Lei no 3.30.1, de OB de outubro de 2008.
que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificaçâo
de Alividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do poder
Executivo Estaduâ1, ocupantes de cargos de provimento em comissào;
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto n. 2g.020, de 29 de outubrô
de 2008. que dispõe sobre os procedimentôs e critérios paÍa concessão
da Gratiíicação dê Atividadês Técnico-Administrativas aos servidores do
Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em
comissão;
CONSIDERANDO, ainda, as nomêâçÕes constantes no Decrêto Governa-
mental de 08 de maio do 2020, publicado no D.O,E de 0g de maio de 2020,
e retiÍicações constanles no Decrôto Governam€ntal de 20 de maio de 2020,

MARICILIÀ TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária dê Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretárla de Estado de Administraçâà e Gestâo

Frotocolo 17í64

no D.O.E de 20 de maio de 2020.
RESOLVE:

Protocolo í7'l 65

ATRIAUIR, a GraüÍicaçáo de Ativldades Técnico-Admlnlstratlvas aos
servidores do Podêr Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento
em comissâo, conforme abaixo especiÍicado, nos valores Íixados para os
respectivos níveis, da Tabela constante da Lei no 3.301, de 0g de outubro
de 2008.

GABINETE OA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em Manaus, 27 de maio de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secíetária de Estado da Assístência Social

INÊS CAROLINA EARBO§A FERREIRA SIMONETTI CABRAL
SecretáÍla de Estado do Admínistrãção e Gestão

Secretari, o" 
=ot}»nff Meio Ambiente

PORTARTA No 077I2020€SEAS
A SECRETÁRIA OE ESTADO DA ASSISTÊNCÍA SOCIAL. SEAS, NO USO
de suas atribuigões legais, e
CONSÍDERANDO a edição da Lei no 3.301, de OB de outubro de 2008,que dispõe sobre o yencimento o disciplina a concesEão da GratiÍicaçãode Atividades Técnlco-Administrativas - GATA Oos 

""riaãies 
do poder

llêjylylFstaquat, ocupantês de cargos Oe prorimenàem ãomissao;
CONSJDERANDO, o disposro no Dãcreto no 2g.020, Oe àó oe outubro
!e !OOa, 

que dispõe sobre os procedimentos e criterios paia conce""aoda GrâtiÍicação de Atividades Técnico_Administrativas ao! servtdores doPoder Executivo Estaduâl, ocupantes de cârgos a" p.uiÀánto 
"f"tivo 

ê em
comissão;
CONSIDERANDO, ainda, as nomeações constantes no Oecreto Governa-
mental de 08 de maio de 2020, publicàdo no D.O.e Oe OA ãe ;aio ae 2020;

RESOLVE:
ATRIBUIR, a GratiÍicação de Atividadês Técnico-Administrarivas aosservidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos d1 provimento
em comlssão, conforme abaixo especiÍicado, nos valoroi Íixados para osrespectivos níveis, da'Tabêla constanto da Lei n" g.301. de 0B de oufubrode 2008.

Simb. Nível A conlar de
Cardoso da Cruz lt AD.2 14 08/05/2020

Flávia Macedo da Silva
F6rreira Batista

AD.2 14 08t05t2020

0ü45t2020AD-2 14

AD-3 13 08105t2020
de Queiroz 0liveira

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE . SEMA
PORTARIA SEMA N'87 DE 7 DE AGOSTO DE 2O2O

O Secretário de Estado do Mejo Ambiente, no uso de suas atribuições que
lhe são conÍerjdas peta Lei n" 4.163, de 09 de marco de 201S, e pelas Leis
Delegadas no 122, de 1S de outubro de 20IS, e, t2S, Oe 31 de outubro de
2019, ê pelo Decreto Govêrnamental de 0i de janeiro de 2019, com re-
estruturação organizacional eslebelecida pelo Decreto n. 36.i29, de 9 de
setembro de 2015.
CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 53, dê 5 de junho de 2007,
que instilui o Sistema Estâdual de Unidâdes de Conservação - SEUC,
Capitulo lV que detêrmina a criação, implantaÇão e gestão das unidades de
conservaÇão;
CONSIDERANDO que esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
detém competência para gerir e criar políticas de proteção para as Unidades
de Conservações do Estâdo do Amazonas, conforme ó Decreto Estadual n.
36.129, de g de setembro de 20lS;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde púbtica de
lmportância lnternacional exarada pela Organização Mundial de Saúde
-. OMS, indicando alleração no padrão epiáemiológico de ocorrência da
doençâ causada pelo novo CoronavÍrus - COVID_1g;-
CONSIDERANDO a portaria n. 1gg, dê 3 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que Declara Emergênda em Saúde pública de lmportância
Nacional - ESPIN em decorrência da inÍecção humana pelo novo Corona-
vírus-COVID-19:

Diário Oficial do Estado do Amazonas

vÁLtDo So,MENTE coM AtJTENTtcAçÃo

largo Simb. Nível A contar de

AD.1 15 08t0512020
I

Marreiros da Silva
Pereira de Oliveira AD-1 14 08t05t2020

Ribeiro Teixeira ilt AD.3 13 08/05/2020
runa Beatriz Andrade Cruz flt AD.3 13 08105t2020

Jose Sidney Rezende de Oliveira Assessor lll AD.3 13 08t05t2020



Associação Desenvolvimento Humano, social e cultural ..Mãos

Nome

Solidárias"

CNPJ
17.858.360/0001-21

Endereço
R. Parintins,2859. São Cristóvão.

E-mail
acdhsrnaos s o liclari as ú)hotmail, corn

Ponto de referência
Esquina com Av. Tereziúa peixoto.

Município
Itacoatiara

UF
AM

CEP
69t03-292

Telefone

(e2) 99104-46s4
(92) eet84-02t9
(92) e9135-7330

Nome do Responsável

Devilson da Silva Matos

CPF
704855932-20

RG
1519388-8

Órgão Expedidor
SESEG

Cargo

Presidente

Endereço

Rua: Adolfo Olímpio,3490. Santo Antonio
CEP

69.103-076

PLANO DE TRABALHO

r. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZA PROPONENTE

2. COORnENADORA DO PROJETO

3. RESPONSÁVEI, TÉCNICo PELO PROJETO

I

Elciane de Souza Monteiro

Nome

ProÍissão

Assistente Social
No de inscrição no Conselho
Cress 8421

E-mail Contato
9299t380ss7

O Coordenador do projeto é o responsável técnico?
Não ( X ) Caso não, insira os dador do responsável técnicoSim( )

Ivan Castro da Silva

Profissão

Tecnólogo em Manutenção Mecânica
No de inscrição no Conselho
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4. DESCRIÇÃo oa RrALIDADE

,",ror.,L1,,nistórico 
da A Associação curtural Desenvolvimento Humano e sociar _ ,Mãos

A Associação curturar Desenvorvimento Humano e sociar _ ..Mãos 
soridarias,,,fundada em 11 (onze) de abril de 2013,é uma entidade civil sem fins rucrativos, com sede e

3:r#;1ffi1ffi tiiara/ANÍ'tocatizadana 
Avenida Mario Andreazza, no t248, airro

Em 2019 a Associação, por meio das ações de proteção sociar básica, beneficioudezenas de famílias itacoatiarenses, sobretudo, crianças e adorescentes em situação de

;ffi:'ffi::iar, 
prevenindo situações de risco e conhibuindo para o fortarecimento dos

A finalidade da Associaç ão é zelar pelo bem-estar morar e fisico de todos os assistidospela associação; difundir o aprendizado técnico-profissional; promover o desenvorvimento

HXH"I;I.,**;:rffiT je 
amparo a inÍância, adorescência e maternidade [...];

lazer eesporte. 
sv é'sraçao oe emprego e renda; promover e realizaratividades de

social].,;;;ff:,ffi,,.o 
tn'o*o da Associação curtural Desenvolvimento Humano e

Segundo dados do site Atlas Brasil, o Índice de Desenlmunicípio de rtacoariara é 0,644, em 2010, o que *J'":TT,;ili:,ffn:Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribuipara o IDHM do município é Longevidade
de 0,6 I 8, e de Educaç,;, ;*;ilj#*: J l,l jj,,;ji"?,: jrl. l,;ffi:J;§erem desenvolvidas junto ao público alvo da Associação Mãos soridárias conkibui rão para amelhoria da qualidade de vida da população itacoatiarense. serão novas possib,idades deacesso aos serviços que compõe a rede socioassistencial.

sorioarial.;j:::r" 
Associação culturat Desenvotvimenro Humano e sociat _ .Mãos

Esporte denhe outros 

uma rede de serviços nas áreas de Educação, saúde, Assistência social,que são parceiros no desenvolvimento das atividades.Na área da Educação tem-se as instituições abaixo:

2

sÍl
DE a!s

E-maiI
Contato
(e2) 99263417s
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r' Centro

r' Creche

1 7,858.360/000í -21
de Educação Tecno lógica do Amazonas CETAM
Universitário Leonardo Da Vinci UNIASSELVI
Municipal Menino Jesus;

r' Escola Estadual prof. Ronaldo Marques da Silva;r' Escola Municipal Chibly Abrahim;
r' Escola Municipal Irmãs Dorotéia;
/ Escola Municipal Maria Nira;
r' Escola Municipal Rossi Chachar;
r' Universidade do Estado do Amazonas _ UEA;

Na iárea da saúde

r' Unidade Básica de Saúde Bernardino Dessimoni;/ Unidade Brásica de Saúde paulo Gomes;r' Unidade de pronto Atendimento 24h _ UpA.

Na área de esporte/lazer e Cultura:
r' Secretaria Municipal de Juventude Desporto eLazer./ Secretaria Municipal de Cultura
r' Eshção Cidadania e Cultura óscar Ramos - ECCOAR

Na iárea de Assistências Social:
r' Centro de Referência de Assistência Social _ CRAS

- serviço de convivência e Fortarecimento de víncuros _ scFV (crianças,adolescentes e idosos)

Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos _ SGD (*atendem todo o município)r' Ministério público*

r' Defensoria pública+

"/ conserho Tutelar- Norte e Leste (rárea de abrangên cia daAssociação)
"/ conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adorescente _ cMDcA*r' Debgacia Especializada (criança e adorescente, Idosos, Mulher, pessoa comdeficiência) r,.

J
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A Instituição presta habalho social a crianças, adorescentes e idosos e seus familiaresque estão em situação de wlnerabilidade e risco sociar nos Bairros são Francisco (conjuntoMutirão I e II)' Nogueira Junior, Jardim Amanda, Mamoud Amed, Jardim Florestal, conjuntocidadão e Eduardo Braga I e II, bem como em comunidades interioranas de Itacoatiara.Caracterização de habitação :

Fonte: .atlasbrasil. org.br/201

observa-se que mesmo com o§ serviços públicos disponíveis, ainda há famílias semacesso a serviços brísicos de saneamento, infraestrutura e proteção social.Caractenzação de wlnerabilidade :

\

Fonte: http l/www atlas br/2013

4

o//o7g,gg da população em domicílios com agua encanada
%92,63 da população em domicílio S com elétricaenergia

97,62 % da empopulação
com coleta de lixo

Crianças e Jovens

15,3lyo infantil
7 00% de decrianças 0 a 5 anos fora da escola

de4,g3yo de 6cnança§ a 4I dafora escola
7I 93% de pessoas de I 5 a 24 anos ue naoq nãoestudam, traba lham e são

navulneráveis,
dessapopulação faixa

s3%5, de mulheres Ide 0 a I 7 anos tique veram Íilho s
97 %1 Taxa de atividade I a0 41 anos

FamíIia

menor,

53 de04o/o mães chefes de família sem e comtotal filhode mães nochefes
3 78% de vulneráveis e de idosos
23 ,24yo de cnanças exhemamente pobres

e Renda

859,5 % de vulneráveis a pobreza

caracterização de viorência confra criança e adorescente, dados de 201g
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Fonte: Conselho Tutelar Zona Norte-Leste e Conselho TutelarZona Sul, Oeste e Rural.
A área de abrangência do Projeto mesmo dispondo da presença do Estado por meiodas políticas públicas de emprego e renda, apresentam histórico de wlnerabilidade social,violência e negligência.

A lei N 8'069' de 13 de julho de 1990, Estatuto da criança e do Adolescenre, no art.4o, diz, que é "dever da família, da comunidade, da sociedade em gerar e do poder púbricoassegurar' com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a vida,a saúde, aalimentação' a educação, ao esporte, ao lazer,a proÍission alização,a cultura, a dignidade, aorespeito' a riberdade, e a convivência familiar e comunitária,,.
A Lei l0'741/2003 nos artigos 2o e 3o assevera que: .,o 

idoso goza de todos os direitosfundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integrar de que trata estaLei' assegurando-se-1he' por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, parapreservação de sua saúde fisica e mental e seu aperfeiçoamento morar, intelectuar, espirituar esocial' em condições de liberdade e dignidade [...] 
,.é 

obrigação da família, da comunid ade, dasociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoruta prioridade, a efetivação dodireito à vida, à saúde, à arimentação, à educação, à curtura, ao esporte, ao razer,ao trabarho, àcidadania' à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunifária,,.

5. DESCRTÇÃo Do PROJETO

Prestar serviço socioassistencial da Proteção social Básica a crianças, adolescentes eidosos dos bairros perifericos de Itacoatiara e contribuir com a merhoria da sua quaridade devida' prevenindo "situações de vulnerabilidade e risco sociar por meio do desenvorvimento depotencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,,.

5

Tipo de violência (%)
Quantidade

Estupro de wlnerável
39

Abuso sexual
l5

Agressão Íísica
46

N tatos
239

Abandono de incapaz
70



fnício julho/2020.
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Término: fevereiro/2 02uração do projeto: 07 (sete) mes9§, a partir da celebração convênio.do

D I

O referido projetojustificasse pela necessidade de ampliaro serviço de proteção socialbásica para crianças, adolescentes, idosos e seus familiares residentes nas iíreas perifericas domunicípio de Itacoatiara e que vivem em srtuação de vulaerabilidade social em decorrência dafalta o acesso aos serviços da rede socioassistencial disponíveis na comunidade, promovendoseu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida. Asatividades da Associação buscam o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento devínculos familiares e comunitrários, por meio de ações de catáúer preventivo, protetivo eproativo

o Município de Itacoatiara conforme os indicadores demográÍicos do censo IBGE2000ea}l}cresceuumataxamédiaanual, 
de I,88% eataxadeurbanizaçãopassou 

de64,440Áparu 66,97yo,"os dados do IBGE revelam que nao horr" üirinuiçao da população rurar, emvirhrde do crescimento da popuração urbana [...], o que possib,ita intuir que a cidade [...]recebe popuração vinda de municípios vizinhos [...],, (.LIVEIRA, 20r3).o processo de urbanização gerarmente não oco,'e associado à ampriação dainfraestrut*r apataatender os cidadãos com dignidade. Mota (rggg)afirma que o ,.aumento 
dapopulação e a ampliação das cidades devr )na ser sempre acompaúado do crescimento de todaa infraestrutura urbana, de modo a proporcionar aos habitantes mínima condição de vida,,.

urbano,;nJ:: ::::-'-_,','' lrbanizaeão 
sera enormes problemas, deteriora o ambienre

de higiene . 0",*;;:ffiffi :;.: ::H:., J#:ffim.,:m;e sociedade civil e otganizadapara atuar com vista a minimizar os efeitos e impactos dessefenômeno na vida dos sujeitos residentes nas áreas periféricas.
Diante deste cenário' o Brasil vem criando poríticas púbricas para o enfrentamento dosefeitos e impactos da urbanização desorden

I I de novembro _ ripi,cação Nacion., ."i"i:j;í lll;i",,1#l 
: ffi [::,:;::ii:projeto' no que tunge a Proteção social Básica, isto é, ,,prevê o desenvorvimento depotencialidades e aquisições das crianças e adolescent , , o fortarecimento de vínculos

\

6
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ASS

familiares e comunitiírios, por
(CNAS, 2009) [grifo nosso].

meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo,,.

o objeto solicitado é o recurso financeiro para materi arizar xatividades propostasnesse plano de trabalho' Tal recurso será utilizado para manter a equipe técnica e de apoio, bemcomo para manutenção da estufura fisica e ações da associação de Desenvolvimento Humano,Cultural e Social ..Mãos 
Solidrírias,,.

Depois de furdo o término do fomento o projeto terá continuidade através deconvênios com instituições parceiras, uma vez que para o êxito das atividades será necessárioo fortalecimento da rede socioassistencial disponíver no município.

Prestax serviço socioassistencial biísico as cnanças, adolescentes e idosos dos bairrosperiféricos de Itacoatiara e conkibuir com a melhoria da qualidade de vida, prevenindo"situações de wlnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades eaquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,,

l. Prevenir a ocorrência de situações de risco social, promovendo aquisições sociais emateriais às famílias, potenciarizando o protagonismo e a autonomia das famílias ecomunidades; por meio de atividades contínuas: atendimento psicossocialindividualizado e grupar, escuta qualificada, visitas domiciliares, parestras,encaminhamentos, orientações aüvidades em grupo com idosos e grupos com criançase adorescentes em Jiu-jitsu, serigrafia, baret crássico e futebol);
contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e o acesso às informaçõessobre direitos e participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismodos usuiírios da Associação cultural Desenvorvimento Humano e social .Mãos
Solidárias,';

3' Promover o fortalecimento da rede socioassistencial através de campanhas educativas,busca ativa' visitas domiciliares e institucionais contribuindo para o usufruto dosserviços.

2

\

6.
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200 usuiírios diretamente,
1

sendo I 70 cnanças e adolescentes e ., 0 idosos
de wlnerabilidade em s ituação

e nsco social dos Bairros da São Francisco (Conjunto
Cristóvão, Nogueira

Mutirão I e D sao
Junior, Jardim Amanda, Mamoud Amed, Jardim Florestal,

Cidadão e Eduardo Braga I [, bem
Conjunto

e como seus familiares.

7, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATTyTDADES

I . Ofeúar
serviço
socioassiste
ncial a 170
crianças e
adolescentes
(grupos de
Ballet
Clássico,
Futebol,
SerigraÍia e
Jiu-Jitsu) e
oÍicina de
cidadania
para 30
idosos por
meio do
Eixo I -
Convivência
Social

Indicar Físico
Meta Etapa

DEspecificação
Unid ant. Início TérminoInscrição das

crianças,
adolescentes e
idosos por
meio de busca
ativa, demanda
espontânea e
encaminhamen
to da rede
socioassistenci
al.

em rádios, escolas, e demais
[rstituições ou locais com
concentração de pessoas.
Criação da Íicha cadashal
das famílias e levantamento
de dados,
- Formação dos grupos por
tatxa etária;
- Realização das atividades
grupais:
- Jiu-jitsu: dois grupos comt) usuiírios cada, cad,a
grupo se reunirá duas vezes

l9r semana as segundas
teua das 9h às l0h30h e das
14h as 15h30 e as quinras

los mesmos horários.
Profissionais envolvidos:
técnicos. de serviço social,psicologia, pedagogia,
orreniador social e
facilitador de grupos.

- Ballet C}issico Básico:
dois grupos com 15 usuiários
cada, Os grupos se reunirão
duas vezes por semana com
enconhos com duração de
th3^0; acontecerão as terças
de 8h30 as 10h e das 14ú a
15h30. E as quartas feiras

das atividades

Profissionais
uo§ mesmos horiários

envolvidos:
técnicos de serviço social,

Criança,
adolescent
e e idoso.

200
julho
2020

fevereiro
202t

8
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l'J":,...

facilitador de grupos,

-Ballet CHssico
Intermediário: dois grupos
com 15 usuários cada. 

-Os

grupos se reunirão duas
veze§ por semana com
enconftos com duração de
th30; acontecerão as terçâs
de 10h as I lh30 e das 15h30
às 17h. E as quartas feiras
lor mesmos horários.
Profissionais envolvidos:
técnicos. de serviço social,psicologia, pedagogia,
onentador social e
facilitador de grupos..

- Futebol: dois grupos comz) usuários cada com
duração de lh30 cada heino;
cada grupo acontecerá duas
veze§ por §emana em um
campo de futebol as terças e
gllffir das 8h30 às tOh e de
15h30 às l7h. profissionais
envolvidos: técnicos de

_::Tiço social e psicotogia,
Pedagogia, orientadãra
social e facilitador do grupo.

- Serigrafia: dois gupos
com 15 usuiários cada com

orientador social e

encontos com deduração
2h cada orientação
acontecerão as segundas-

defeiras th a§ 1 Ih (manhã)
e I 04h3 AS I 6h3 0 (tarde )Profissionais envolvidos
técnicos de ervlço social,
psicologi4 pedagogia,
onentador social e
facilitador de grupo

a:

OÍicina de cidadania equalidade de vida a ope§s
o§id dois com I 5
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) Realizar
10 visitas
domiciliares
mensal.
Realizar
reuniões e
atiüdades
mensais com
os familiares
dos usuiários
da

Associação.
Atividade de
acordo com
o Eixo III do
SCFV.
Participação

fortalecimen
to dos
únculos
familiares.

etivandobj
,

o
o

acontecerão as quintas e
sextas de 8h30 às lOh e de
14h30 as l6h. profissionais
envolvidos: técnicos de
serviço social, psicologia,
pedagogia, educador nsico,
fisioterapeuta e orientador
social.

cadausuários com duração
de lh30 cada atividade;

mstrumental de
visita
domiciliar para
aplicação aos
usuiírios e
famílias.

Elaborar e
realizu
palestras com
temas sobre
direitos e
deveres dos
cidadãos e que
promovam o
protagonismo
dos sujeitos.

Atualizar

ocorrerão semanalmente às
segundas feiras com
duração média de 30min em
cada residência visitada.
-Realizaçâo de palestras,
ornaÍrucas e roda de
conversa com temas sobre
Violência Contra a mulher,
violência contra crianças,
adolescentes e idosos,
empoderamento da mulher,
furyão protetiva da família,
saúde da pessoa idosa,
dentre oukos. As palestras e
roda de conversa terão
duração de lh;
ProÍissionais envolvidos
técnico 

.de serviço social,
pedagogia e psicologia.

domic iliares-Visitas

Crianças,
Adolescen

tes e
idosos.

visitas

07
reuuiõe
s

com
palestra
s,

dinâmic
as

convers

70

rodas

de

a

julho
2020

fevereiro
2021

. Realizar
visitas
institucionai
sas
instituições
que
compõem a
rede
socioassiste
ncial e
realizar 02
duas ações

J Fortalecer
parceria com
as instituições
no entrono da
Associação.

Planejar aação
comunitiária
com ofeÍa de
serviços para a
comunidade
gue promovam
o

ocorrerão quinzenalmente

T quintas feiras com
duração média de lh em
cada instituição.
Realização de encontrostrimeshais com
profissionais e gestores para
Íbrtalecimento dos serviços
socroassistenciais a fim
esclarecer o papel de cada
um e §uas

Visitas
14 visitas
institucion
ais

0l
enconho
trimestral
com
gestore§

das

instituiçõe
s (total02

Criança
§e

adolesc
entes,

julho
2020

fevereiro
2021

t0



protagonismo
dos sujeitos.

Realização de
Evento para
Comunidade

Realizar dois eventos na
comunidade com oferta de
serviços sócio assistenciais
de., .cidadania, Jurídico,
Estética e exposição e venda
cos materiais produzidos no
grupo de Serigrafia.

ProÍissionais envolvidos
técnico 

.de serviço social,
psicologia, instrutores e
orientadores sociais.

02 agões
comunitári
a§

idosos.
e

nos dois
himeshes de
execução do
projeto.
meta está
pautada do
Eixo III do
SCFV III -

No 1 7 -2 1

Participação

8. PROCEDIMENTOS METODOLÓCTCOS

META I. de seruços ocroassistenciais da rede de proteçãousuários (cnança, adolescente
social básica a 200

e idoso ) e areas adj acentes
sistematizadas por melo de atividades continuadas ecomo: atendimento psrcossocial individual
institucional e grupal, escuta qualificada, visitasdomiciliar, atividade paru
intermediiírio,

pessoa idosa, grupos de Jiu-j itsu, bal let clíssico básicoserigrafia e firtebol a
e

cnanças e adolescentes contibuindo desenvolvimenfísico, intelectual e social dos
paÍa o tousuiírios.

Esta meta está relacionada ao Eixo I Convivência Social do SCFV, pois, ,,as 
ações e atividadesinspiradas nesse eixo devem estimular o convívio sociar e familiar, aspectos reracionados ao

;Tffili::ffi::::,1ffi:,':j::l*"4"' a 
'on'ooçio o" processos de sociabi,idade, aos

Para a promoção de tais serviços Associaçãoa realizarádivulgaçãode mídia social, radio
nos melos de comunicação

e rmpresso, para ampla participação
dos usuiírios

comunitária. Em seguida farát a inscriçãonos seruços por melo de demanda
de Serv S

espontânea, conforme prevê a Tipificação Nacionallço§ ocioassistenciais (Resolução CNAS no I 09/2009) buscaacolhida (conforme
ou ativa. Após, será realizadoResolução CNAS no /2

a
0 I 5) de forma informativa,profissionais da oqulpe técnica.

criativa e ética pelos

Feito os procedimentos supracitados, iniciarão as atividades decontarão estrategicamente
proteção social b:ísica, as quatscom os grupos abaixo descritas

das vivencias,
e que serão formados partir da faixanecessidades e potencialidades dos

etáia,
usuiírios Destaca-se que a nomeação dosapresentados abaixo e apenas ilustrativa grupos

para Íins de organização deste proJ eto isto é, a nomeação dos

refletir

grupos será defurida com a participação efetiva de seus respectivos componentes de modo a os

11



À$.1;.,ASsocrAçÃmffiÊ.
objetivos do serviço ou "expressar aquisiçõesas pretendidas pelosafirmar o§ tmpactos sociais

e usuários OU, ainda,a serem promovido§ no território,
Tipificação Nacional

em consonância com a descrição dados Serviços Socioassistenciais ,, (Resolução
Grupo de Ballet

CNAS no I 09/2009)
CIássico Básico será ofertada a usuáriosbásica do Município de

dos serviços de proteção socialItacoatiara/AM. Pretende-se atender nesta atividadeem dois grupo§ de I5
30 cnanças e adolescentesusuários com idades entre 07 a 2

de ensino,
anos, que estejam mahiculados na rede regularpertencentes ao§ bairros S ão Francis co (Conjunto

Amanda, Mamoud
Mutirão I e u), Nogueira Júnior, JAmed, Jardim Florestal,

ardim

localidades
Conjunto Cidadão e Eduardo Braga I e II, deque se smtiam interessadas e outras

em participar das atividades da Associação Mãos Solidrírias.
Será minishada duas atividades semanais por grupo de Ballet CLássicoquaÍa§ ), durante sete meses consecutivos,

Básico, (as terças e
miciando o processo de mscriçãoatividade em JAnerro de 202

em juúo e finalizando acom uma apresentação dos
evento local deÍinir data.

grupos pua a comunidade itacoatiarensea Os glupos em
se reunirão na ede da Ass ociaçãodescrição abaixo. Mãos sol idárias, conforme

ATTVIDADE:
Terças e quartas-feiras.

Grupo A - Maúã das 8h30 as l0h
Grupo B - Tarde das 14h às t5h30

Grupo de Ballet clássico rntermediário - visa continuar a formação dos usuários da oficinade BaIIet crássico 20rg. será oferecida a 30 crianças e adolesccom idades entre 0g a I j ar,.,o ^r,À ^^.^:-_ 

__ v..:uyos ç asolescentes em dois grupos de 15 usuários

bairrossãoFrancisJ,:ffi ', jffi :l#";:;:ffi ;::,:*::X__;m:.;Jardim Florestal' conjunto cidadão e Eduardo Braga I e II, e de outras Iocalidades que se síntaminteressadas em paúicipar das atividades da Associação Mãos soridárias.
será minisftada duas atividades semanais por grupo de Bailet crássico Intermediário, (as terçase quartas)' durante sete me§es consecutivos, iniciando o processo de inscrição em juúo finarizando aatividade em janeiro de 2021com una apresentação dos grupos para a comunidade itacoatiarense em

ilI*:::#ju,|H* 
As atividades acontecerão na sede da Associação Mãos soridárias,

ATIVIDADE:



Terças e quartas_feiras.

Grupo A - Manhã das l0h as llh30
Grupo B - Tarde das I5h30 às 17h

Escoünh a de Futebol Mãos Soüdárias
dos

será oferecida a 50 crianças adolescentesserviços de proteção social
e usuárias

brásica do Município de Itacoatiusuários com idades
arulANL Serão dois grupo§ de 25en[e 0 a I 5 anos, que es tejam

pertencentes ao§ bairros
matriculados na rede regular de enslno,São Francisco (Conjunto Mutirão

Mamoud I e ID, Noguelra Júnior, JardimAmed, Jardim Florestal, Conjunto Cidadão
Amanda,

e Eduardo Braga I e [, e de ouhas localidadesque se smtam urteressadas em participar das atiüdades da Associação Mãos Solidárias
Será ministrado dois treinos semanal por grupo, (as terças e quintas-feirasconsecutivos, iniciando o proces§o de

), durante sete meses

As
inscrição em junho finalizando atividadeatividades acontecerão no dos

em J anero de 202 Icampo cabos e Soldados de Itacoatiara,
ATIVIDADE:

Terças e quintas-feiras.

conforme descri çao abaixo.

Grupo A - maúã das gh30 às 10h
Grupo B - tarde das 15h30 às I7h

Grupo de íúüu*Iitsu 
Mãos solidárias" - esta atividade será promovida a 30 crianças e

adolescentes em dois grupos de 15 usuários com idades entre 09na rede regular de en .

Júnior,rardim^-,,il'#,X;m.;*,:ffi 
fi ?,;:"#.ffi ?,#

:"H:: 
localidades que se sintam interessadas em paÍticipar das atividades da Associação Mãos

Serão feitos treinos duas vezes por semana as segundas epela manhã e ouho à tarde durante rrr, *.r;;;:;"-::':ll€ 
quartas' sendo um srupo tuncionado

e nnarizando a atividade em janeiro d. 20;r ;:'].;ffi# r::ffi":r: ffffi:;,l:r::município de ltacoatiara' Estas atividades acontecerão na sede da Associação Mãos soridárias.ATIVIDADE:

Segundas e quartas-feiras.



A - manhã das th as 10h30

Grupo B - tarde das 14h as 15h30

Grupo de .,serigraÍia,, _ atividade ofertada a ado escentes
uma atiüdade

entre I 4 e I 8 anos. Será realizadacom duração de 2h por semana por 8rupo com orientaçõ es teórica§ e práticasgrupos com até I 5 usuiírios, com um total de
para

atividade
aproximadamente 30 (trinta) adolescentes. A duração dae de sete meses e ocorrerá na sede da

atividades
Associação ml ciando o processo de mscrição junhoa§ começarão julho em

em e frnalizarão em Janelro de 202
dos grupos com uma exposição dos trabalhosparavenda a comunidade itacoatiarense o publico
dos bairros

alvo são, preferencialmente, moradoresSão Francisco (Conjunto Mutirão I e il), Noguera Júnior, Jardim Amanda,Amed, Jardim Florestal, Conjunto Cidadão
Mamoud

e Eduardo Braga I e II
ATTVIDADE:

Segundas-feiras.

Grupo A - manhã das 09h às I th
Grupo B - tarde das 14h30 as 16h30

Oficina de cidadania e quaüdade de vida da pe§§oa idosa: atividadefinalidade des ta atividade e obter disseminar
ofertada a pessoa idosa. A

informações brevrolência contra idosa.
so aces§o a direitos, nscos oclars,a pessoa Também será criado

s

de memória e atividades
espaço para atividades fisicas, cultural, oÍicinasde lazerpaÍa que o§ idosos usufruamenconho serão realizados

de qualidade de vida. Ao lnlclo deexercícios de alongamento cada
manutenção do bem-estar

e exercícios Íis lCOs que sao rmportantesfisico emocional do idoso. N
para a

também atividades culturais
os encontros semanais serao trab alhadose oficinas de memória. No tangegrupos de danças, festas

que a aÍea da cultural será realizadotemáticas, como a festa Junina, pols a dança taz benefíciosconcentração, percepção, lateralidade, ritmo, orientação
como a "atenção,

psrcomotoras e cognitivas do idoso"
espacial, estimulando diversas habilidades

Sera realizada oÍicina de memóriae dominó os Jogos de carta,
com de Jogos como Cartasasstm como o dominó extgem a criação deIsso estimula a concenhação uma eshatégia para vencero raciocínio e, consequentemente,

es§e tipo de Jogo ainda
a memória. Além dessas vantagens,promove o convívio socl dl, ja brincarpessoas. çaçapalavr.as, quebra-cabeça,

que para e precrso de um dedominó etc. Palavras
grupo

paraa memória dos idosos
cruzadas um dos jogos ma§ benéficosestimula o cérebro a procurar palavrasfunciona como a alimentação, faz

que muttas vezes são desconhecidasque com que cérebro queiramemória os jogos de
SE nuhir cada vez mals; Jogos damemória aumentam o raciocínio,deficiências cogniüvas, facilidade

traz malor atençâo, diminuição dena de tarefas simples. o otimiza ade
são

execução

as areas do cérebro
Jogo da memória

com o



passar do tempo, proporcionando ao idoso ma§ segurança e kanquilidadeatividades diárias. As atividades serão
para executar suas

realizadas em dois grupos com até quurze idososduração de sete meses, iniciando
em cada, com

o processo de mscrição em Juúo finalizandojaneiro de 202I Cada
as atividades em

8rupo terá dois encontros por semana. As atividadesparumoradores dos bairros São Francisco
serão, preferencialmente,

Mamoud
(Conjunto Mutirão I e u) Nogueira Júnior, Jardim Amanda,Amed Jardim Florestal, Conjunto Cidadão Eduardo BragaAssociação.

e I e II e ocorrerão sede dana
ATIVIDADE:

Quintas e Sextas-feiras.

Grupo A -maúã das 0gh30 as IOh
Grupo B - tarde das 14h30 às l6h

META 2. Esta meta refere-se ao Eixo m do Serviço de Convivência e FortialecimentoVínculos relacionado Participação,
de

que "tem como foco estimu lar, mediante ofertaplanejadas, a participação de atividades
dos usufuios nos diversos espaço da vida

de Convivência
pública, a começar pelo Seruçoe Fortalecimento de Vínculos, pas sando pela família,

mente o §eu desenvolvimento
comunidade e escola, tendo em

como sujeito de direitos e deveres Pretende-se
dos familiares das crianças

estimular a participação
e adolescentes usuários da Associação Mãos Solidárias particip açãoservtços disponíveis na comunidade

nos
teúam participação na§ políticas públicas.

Buscar-se-á fazer I 0 visitas domiciliares mens almente com objetivo de acompanharusuários dos §eruço§ bem far
OS

como -se-á bus ca ativa as crianças, adolescenfaltando as atividades
tes e idosos que estej am

Se farát também (uma/) reunião
crianças,

mensal com o§ pais e/ou responsáveis pelasadolescentes e participantes das ações. Durante as reuniões serão realizadas rodas deconversa com temas relevantes cotidianopara o das famílias e em outrosoficinas tratando de
enconkos serao realizadas

temas como Violência contra a mulher
da Mulher;

e contra a pes soa idos a; EmpoderamentoFortalecimento do s laços familiares, Violência contra cnanças e adoloutros. sempre houver demanda
e§centes, dentreque espontânea, vta encaminhamento

técnica serão realizados
ou por percepção da equlpe

atendimentos sociais ou pslcossociais com indivíduosmomento serão feitos
os ou famílias. Ness eatendimentos individuais e grupais, onentações

sociais psicóloga
e paleskas com as assistentesbuscando asslm contribuir para o

participação
aces so as informações sobre direitos sobrecidadã, estimulando desenvolvimento

e
o do protagonismo dos

e
Associação Cultural Desenvolvimento Humano Social "Mãos Solidrírias ,t

usuários e familiares da



DE DESENVOL
E SOCIAL

Â§Sr,

3 Esta meta e§tá pautada do Eixo m do SCFV m Participação que "tgm como
foco estimular, mediante oferta de atividades planejadas, participaçãoa dos usuanos nos diversos
espaços da vida pública, a começar pelo serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos,
passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de
direitos e deveÍes"' Nesse sentido serão realizadas atividades para contribuir com o fortalecimento da
rede socioassistencial, preferencialmente nos bairros: são Francisco (conjunto Mutirão I e II),
Nogueira Júnior, Jardim Amanda, Mamoud Amed, Jardim Florestal, conjunto cidadão e Eduardo
Braga I e II onde estão os usuiários da Associação Cultural Desenvolvimento Humano e social .,Mãos
Solidárias".

Serão realizadas 2 (duas) visitas institucionais mensalmente a instituições citadas no item 3.2
deste Plano de Ação a fim de reafirmar parceria para a execução de duas Ações comunitárias 1 (uma)
no primeiro trimestre do Projeto e ouka no segundo trimesheo. Nesta ação serão ofertados
atendimentos e orientações das assistentes sociais, psicóloga, atendimento jurídico, odontólogo,
atendimento médico, apresentação das atividades dos grupos.

*A rede socioassistencial deve favorecer e garantir o exercício de cidadania, entendendo que
e um direito do indivíduo e de suâ família receber atendimentoo que está sendo executado inclusive
de participar efetivamente dos rumos e das açoes que estão sendo propostas a eles"

9. DE AFERI o Dos RESULTADOS

a ocorrência de

situações de risco social,

promovendo aquisições

sociais e materiais às

famílias, potencializando o

protagonismo e a autonomia

das famílias e comunidades;

por meio de atividades

contínuas: atendimento

psicossocial individualizado

e grupal, escuta qualiÍicada,

l. Prevenir

- Número de pessoas atendidaspela equipe técnica em
atendimentos individuais e
grupais;

- melhorar o desenvolvimento
fisico, mental, social dos
usuiírios;

Aumento de tesparticipan
nas atividades propostas

- Número de
inscrição;

- Conhole de frequência;

- Fichas sociais de atendimento
institucional;

- Participação dos usuários em
eventos;

- Registoos fotográficos

experiências

fichas de

- Relatos de
escritos;

t6
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palestras, encaminhamentos,

orientações atividades em

grupo com idosos e grupos

com crianças e adolescentes

em Jiu-jitsu, serigrafia,

ballet clássico e futebol);

desenvolvimento
protagonismo dos usuários
da Associação Culttual
Desenvolvimento Humano e
Social "Mãos Solidárias,,;

socioassistencial akavés de
campanhas educativas,
busca ativa, visitas
domiciliares e institucionais

2. Contribuir opaÍa
dosfortalecimento vínculos

famil lafes e o soace§ as
sobreinformações direitos e

participação cidadã,
estimulando o

do

domiciliares,

3 Promover o
fortalecimento

para o usufruto

da rede

contribuindo
dos serviços.

- Maior responsabilidade dos
familiares em relação as
crianças, adolescentes e idosos;
- Aumento da participação das
famílias nas reuniões e
atividades propostas.
-_ Melhoria da qualidade de vida
dos usuiários e suas famílias.

comunidade dos
públicos disponíveis;

- Fortalecimento
socioassistencial;

- Ampliação do acesso aos

serviços socioassistenciais;

seruços

da rede

3. * Maior conhecimento da

2. redas lações
familiares; reuniões com os familiares:

- Pesquisa de satisfação com
questionário de perguntas
abertas e fechadas.

- Controle de frequência;

-. Registros fotográficos nasvrsrtas domiciliares e
institucionais;

experiências

- Controle de frequência nas

- Pesquisa de satisfação;

- Relatos de
escritos;

10. DESCRTÇÃ0 DA§ DESpEsAs E RECETTAS
10.I. RECEITAS PREVI§TAS

CU§TEIO - EMENDA
700.000,00VALOR TOTAL DA RECEITA
700.000,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1,00)
2020

17 \
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DEASSOCTAçÃO
E SOGTAL

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
700

12. DESPESAS PREVISTAS

12.1 PLANO DE APLTCAÇÃo

12.2 DAS DESPESAS

SER DE PESSO A a 33.90.36

seq.:

§

- Despesas Trabalhistas (INSS patronal20yo)
- Serviço com pessoajurídica;

- Material de expediente;

- Material Educativo Esportivo;
- Uniformes, Tecidos e Avivamento;
- Gêneros alimentícios;

- Material de higiene e limpeza;

- Derivados de petróleo;

- Material de Consumo,/

- Material Copa e Cozinha/

- Serviço com pessoa fisica;
3l 1.300,002

-R§ 54j60,0/
- R$ 108.000,25{

- R$ 21.744,751'

- R$ 32.297,20;,

- R$ 19.661,50;

- R$ 69.315,50;/

- R$ 8.796,90/',

- R$ 10.390,0/

- R$ 61.565 ,A('
- R$ 3.375,0{

-RS

ESPECIFICAÇÃO QTD DE
PROFISSIONAIS

QTD
DE

MESES

VALOR
MENSAL

(Rs)

VALOR
TOTAL (RS)

DESCRTÇÃo
DA

ATIVIDADEdo etoproJ
2

2
5.500,00 R$ 11.000,00Assistente Social I I 72 5 R$ 3s .000,00§oclal II I 73 3 R$ 21.000 00Psicólo

I 74 3 R$ 2l
I 75

a
J 00 R$ 21.000 00Físico

1 76 J 21.SocialOrientador
3 77 I 31.500de Futebol I 78 1.300,00 R$ 9.1de Jiu-Jrtsu t/ 79 1.300,00 RS 9.100de Ballet slcoClás l/ 7l0 1 R$ t1Auxiliar l-- 7 I 00 R$ 11.

Profissionais
que realizarão

oficinas na
Meta I e

atividades
Meta2e3

18



TOTAL

irjc:,,,

7

7

sede.
7

!5"{t}
soctAL

CNPJ
DE DESENVOL

I
I

Monitor/a de apoio aos

1.3 00t2

l5

13

14

R$1

R$ 31.500,00

R$ 18

R$ 38.500

11

a
J

I
2

5,500,00

1.500

1.500,00

1.300

R$ 9.1

seq.

I

8

9

§

AS PATRONAL 20%

ESPECIFICAÇÃO QTD DE
PROFISSIONAIS

QTD DE
MESES

VALOR
MENSAL

(R$)

VALOR
roTAL (R$)

DESCRTÇÃo
DA

ATIVIDADES (patronal)
Elaboração do projetoi
rNs

SocialAssistente
1 I 1.100,00 R$ 2.200,

2
INSS (pafonal)

ocial I I 1.000,00 R$ 7.000, 00
J

INSS (pahonal)
Social II 7 600,00 R$ 4.200,00

4
P

)INSS (pahonal
I 7 600,00 RS 4.200,00

5
INSS (patronal)

I 7 600,00 R$ 4.200,00
6

I 600,00 R$

7
J 7 900,00 6.300,00/'SINS (patronal) Instrução

de Futebol 7 260,00 R$ 1.820,00
IN Insfução
de I 260,00 R$ 1.820,00

10
INSS (patronal) Insffução

Bde allet I 340,00 R$ 2.390,00
l1 INSS Auxiliar(patronal)

I 340,00 RS 2.380,00
t2 Serviços

260,00 R$ 1.820,00
l3 INSS (patronal)

1 7 300,00 R$ 2.100,00

,y INSS (patronat)
Monitor/a de apoio aos 3 1 7 900,00

l5
R$ 6.300,00

INSS ante ")
7 520,00 RS3

TOTAL

t9



ESPECIFICAÇÃO
QTD QTD DE

MESES

VALOR
VALOR

roTAL (R$)
com EA

DESCRI
DA

h:z.esas com
R$ 5.850

R$ i5 00
3.000TOTAL

R$10s.

-21

MA DE EXPEDIENTE 33.90.30
seq.:

7

8

9

ESPECIFICAÇÃO
Un. QTD

I
Ánro

VALOR
TOTAL DESCRIÇÃO

DA ATIVIDADE
Rm 20 0 R$ 5.32 Caixa de voarqui morto, tamaúo oÍicio

3I Un. 20 R$ 156,00
J a base de solvente,

Un. 70
4 R$ g,g5 R$ 689,50Caneta fina na cor aztil. Cx 155 R$Caneta fina Imm na cor Cx l5

00
6

Caneta marca texto, para egrifar
marcil, ponta nafacetada, cor verde Cx t2 R$ g,g0 R$ 105,60

marcar,
Caneta marca texto, parâ egnfar

ponta nafaceüada, cor rosa Cx L2 R$ 105,60
I2 ref KD83 7C Un 4 R$ 00carimbo

Un. 6l0 R$ 33 ,004Oml
Tinta

n. 4
18 60II Toner compatível com rmpressora

de cor Un 20 150,00 R$ 3.000,00

12
Clipes para empapeis arame de açocom acabamento niquelado, fatamento

no 03
Cx 25 R$ 3,25 R$ 91,25

13
Clipes para pape$ em arame de açocom acabamento niquelado, tratamento

on a6
Cx 25 R$ 6,20 R$ 155,00

14
Clipes para empapeis arame de açocom acabamento niquel ado, tratamento
anti Ílo 08

Cx 20 RS 4,90 R$ 96,00

Materiais para
operacionalização

das atividades
adminishativas e

execução das
atividades das
metasl,2e3.

20
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Clipes para papeis em arame de aço
niquelado, foatamento Cx R$ 3,50 R$ 70,00no 04

-2177

com acabamento

21

22

2s

26

27

Cola em formulabastâo,
eextraforte degrande aderência pam aplicação emdiversos materiais nao tóxica,

7 0cm.
R$ 32,00 R$ 640,00

Cola Iiquida, nãobranc4 detóxica,

R$ 45,00 R$ 225,00
I hans cristal

R$ 9e

R$l t5 R$3Fita Durex 48x50

R$ 58 00

R$ 15,00 R$ 180,00

masterde
R$5 75 R$ 69,002500 un.

RSI

visor;

Pasta AZ, papelão prensado, omboesteito de cor50mm, pret4 medindo280 x 35Omm; como uma eargola
com alavanca, ferragem ati

defemrgem, alta precisão oparu
arco§

R$ 35,00 R$ I.750,00

32,00 R$ 160,00

Pranchetas para anotações, tamanhomínimo com de R$ 456,00deRégua em3Ocm, acrílico nãocristal,
com

R$ 52,50

R$1 00médiaTesoura de escritório usopara
comgeral, cabo de polipropileno preto,com lamina em mox. RS 9,75 R$ 105,00

vinho.
Porta Durex 2x50

FJ§ 97 70em madeira

00R$l 500
R$ 1.2

R$3

R$2r 75

TIIíA ED TIVO E
1 4

2T

\



E SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO Un. QTD
VALOR

o

TECIDOS E AVIAME NTOS - 33.90.30.22

VALOR
TOTAL DESCRIÇÃO

DA ATryIDADE

8

9

UN

§eq.:

\

suq

r(S IíüI
Un. 40 4 <íqí--

_B$á80,00,
Un. 40 240,003
Un. 40 R$ 180,00

4
Rodo com tira de Poliuretano para

60sH I

Multi Uso
Universal

Un. R$ 10,5030 RS 315,00

5
Un. 30 45,90 R$ 1.377,00

6
Un s0 R$ 1.745 ,007
Kg 50 R$3 90 R$ 1.545,00

900m1

Rodo com detira Poliuretano para
6OSH

Poliéster Koreano Branco para
eesticagem de telas deprodução silk

1 xfios I

Tinta
Cola

Mt 50 R$ 2.100,00

R$ 5.750,00

R$ 5,100,00
R$ 5.80e ,20
R$ 3.000,00
R$ 250 00
R$

2s0 00
R$ 250,00

R$ 3.7

Un.

TOTAL

2,50

0

50

I

1

Un.

Un.

Un

Pc.

Un.

Pc.

Pc.

Pc.

Kit tintas
37ml

para tecido acrilex: 36 cores,

I 3Ocm
Balão cor amarelo tamaúo 9
Balão cor aanl tamaúo 9
Balão cor vermelho tamanho 9
Balão cor verde tamanho 9
Bola de futebol de

8

1

I
1

Kimono
Linóleo
Bara

0,00

0,00
10

17

11

t6

t2

15

13

14

25

1

30

20

25

20

20

20

30

R$32.2e

ESPECIF'ICAÇÃO Un. QTD
VALOR

ÁRro
VALOR
TOTAL

I

DESCRTÇÃo
DA ATIVIDADETecido o colant de treino Mt 50 002 RS 1.25 00Tecido liflex Mt 503 R$1Vual saia de treino Mt 120 904 R$ 2.028 00tutuTecido tule Mt 140

5 RSlTecido xadrez festa Mt 140 06 R$ 1.190,00ballet Un. 70 457 R$ 3.1Meia
Un. 70 08 R$lElástico
Mt 3009 R$ 147Elástico de viés Mt 100l0 RS 98 00

cor rosa.Linha costura
Tb. 20 311 R$

cor azul.Linha costura
Tb. 20 R$3 R$ 70 00

22



I'Jo;..,,

4$S;,..,

ASS , dll rIârs

13 Linha costura
t4

cor branca. Tb, 20 0Linha costura cor R$

Fio preto Tb 20 3 R$ 00t5 para overloque 1 00%
cor rosa. Th. 25 R$ 50 Rt$ 137,50

t6 Fio preto para overloque I 00%
cor Tb 2A R$ 5,50 R$ 110,00

T7
Fio preto para overloque 1 00%

cor azil. Tb 20 R$ 5,50 R$ 110,00
18

Fio preto para overloque I 00%
cor lilás. Tb 20 5,50 R$ 110,00

t9 Fio preto para overloque 1 a0%
cor Tb 20 5,50 R$ 110,00

Pc. 200 0 RS3
Flores

Pc. 200 I 300 00
23 Flores

Un. 100 R$
24 Tiara

Un. 100 R$ 00com borboletas
Un. 7025 E.V.A R$

26 Pena sintética
Pc 90 9 RS 8ssartesanato Un. 70 l0 R$

R$r

12 Liúa Nol 7.8s8.36
costura cor litás. Tb. 20 R$ 0

20

2t
22

§eq ESPECIFICAÇÃO
UN. QTD. o

VALOR
VALOR

roTAL (R$)

DESCRTÇÃo
DA

ATIVIDADEde frutas regional Diversas. 3602 R$ 5.s80 ,00Pão Aancês
Un. 18J 8 R$Mussarela

1604 R$ 4.25 00Presunto
1605 19,50 R$3
1606 R$ 1.200 00Banaua
2807 R$ 1.176,00miúda
2208 R$ 1.870 ,00
8009 R$rMelancia

1.50010 R$ 2.1Abacaxi
1.000ll J 50 R$ 3.s
15012 R$Couve

Mc 20a13 R$ 400AIface
Mc 70014 R$ 1.40Cebola branca

80 R$ R$ 340 ,00

Gêneros
alimentícios para

confecção dos
lanches que

serão oferecidos
as crianças e
adolescentes

atendidos nas
metas I e 2.

a)

\
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E§ §irr

Jenmum caboclo
R$ 26e 50Tomate baiano

Batata.

Alho

174,00

Ar;.ozbranco

384,00GarraÍão mineral Unid.
RS 2.00mineral 350m1 Unid. 1.500 R$ 3.000,00

R$2 00Milho verde em

Atum empedaços óleo I 7oe Unid
R$ 900,00Leite em

R$ 950 00em
Café

R$3Bolo

R$ 800 ,00seco

c/sal

R$ 3.Mini salgadiúo

R$ 3.500,00
Carne /coxão mole/ peça limpa

40,0a R$ 12.000,00

RS 69.3r

CNPJ N'17

E

IAL
15

40 R$ 00

33. 90.30

ry

seq.: ESPECIF'ICAÇÃO
UN. QTD.

t

VALOR VALOR
TOTAL

26 furosde

DESCRTÇÃo
DA ATIVIDADE

Un. 30) 3 00 3940cm.Rodo enxuto I2
Un.J 20 I R$ 299 80deBalde 0

a
J It.

Un. 104 R$Pano de chão 48x73cm Un. 1005 R$ 850Pano de 28cmx3 0cm Un 406 0 R$ 21 00Un. 1507 2tt
Un. 1508 50 R$ 1.275 00Saco lixo I00 Lt.
Pc. 100

R$ 350,00Saco lixo 50 LT,
Pc10 150 44un
Pc. t20lt 7 0 R$ 900Desod, Bom ar 360m
Un 50 R$1 R$ s2s 00

Material de
limpezapara

manter a estrutura
fisica da

Associação Mãos
Solidária em
condições de
higiene para
receber os

usuiírios dos
servrÇos ofertados
nas metas I ,2 e3

24



ê

DE
§0 frt§

ED 33seq ESPECIFICAÇ
AO UN. QTD.

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

(R$)
DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

Gasolina
1.000 R$ 4,99 R$ 4.990,00

2
Lt 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00

J Boüjão de gás
13kg R$ 100,00 R$ 1.400

R$ 10.390,00

C-ornbustível para
locomoção dos

profissionais nas visitas
institucionais para

fortalecimento dà rede

. 
socioassistencial, para

vrsrtas domiciliares e busca
ativa descritas nas metas l,

2e3.

cDE oNS UMO
seq.; ESPECTFTcaÇÃo

UN Qro
VALOR

UNITIIRIo TOTAL
I

D o

ADEATIVID
DA

Placa de htame de lxlx40mm
n.

2
100 R$ 120,00

12.
R$

Lona Itatame 0xl 0mt
3 I R$5 00 R$5 00de Grow e4 5 R$ l15 00 R$ 575de osso

Dominó
5 5 R$2 R$ 140 00

Baralho de
6 5 R$ 18 R$Cubos de
7 5 R$ 132 ,00 R$24cm

Kit c/ 0I un. Cone
Un. 8 R$ 00 R$ I. 00

Gêneros
alimentícios

para confecção
dos lanches que
serão oferecidos

as crianças e
adolescentes

TOTAL

\

)<



R$ 4.500,00Meião esportivo futebolpara de carnpo,venil
R$ 2.000,001l Meião

infanti ,esportivo 
para futebol de campo,

R$ 2.000,00
Chuteira futebol de campo, juvenil

120,00
Chuteira futebol de campo, infantil

R$ 120,00

R$ 9.000,00 atendidos nas
metas I e 2.

II,IAT DE COPA E HA .33

13. DECLARAçÃO DO PARCEIRO PRIVADO:

seq.: ESPECIFICAÇÃO
UN. QTD UNITzinro

VALOR
TOTAL

1

o

ADEATTWD
DACaneca

Lanche
copo plástico escolar Refeitório

Un. 2s0 5,50 R$ 1.375,002 Colher Plástico merenda escol ar
Un. 250 2,50 R$ 625,00J Prato plástico merenda escolar

Lanche Un. 250 R$ 5,50 R$ 1.375,00

RS3

'n ^(- /-,

Manaus, 0g de Fevereiro de 2020.
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OBSERVAÇÃo: Quando a
CNPJ NO í7.858.360/0001 .21

E SOCIAL

(tinta) dias , exigir-se-á a sua
declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 3Parceria. retificação para celebração do Termo de Fomento ou Termo

0
de

14. APROVAÇÃO PPT,O PARCEIRO PÚBLICO:

PARCEIRO PÚBLICO:

dos

Ír\
/2 020.

e+

na unidade con

LOCAL E DATA:
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