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TERMO DE FOMENTO NO OA4I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OAilaO2O.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCTAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSTSTÊNCrA SOCTAL - FEAS E ASSOCTAÇÃO
EDUCACIONAL E BENEFTCENTE PÃO DA VIDA.
NACER

No dia 27 de agosto de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA DE
ESTADO DA ASSISTÊNC|A SoclAL-SEAS, situada na AvenÍda Darcy Vargas, 77,
chapada, cEP no 69.0s0-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSTSTÊNCIA SOCIAL-SEAS, CNPJ NO
01.742.414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SoCtAL -FEAS, cNPJ No 01.079.142/0001-5g, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PUBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICíLIA TEIXEIRA DA GOSTA, brasileira, casada, servidora pública estaduat,
inscrita no RG no 0.606.274-1, SSP/AM, e CPF sob o no 1g3.078.962-91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no 500, Flores, cEp 69.05g-090,
MANAUS/AM, E dO OUtrO IAdO, ASSOCIAÇÃO EDUCACTONAL E BENEFICENTE PÃO
DA vlDA-NAcER, CNPJ: 01.5s3.7g0l0001-60, Associação privada, com sua sede
em: Rua 35, no 02, conjunto castelo Branco, parque Dez, cEp no 69.055-530,
Manaus/AM, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. MAGALy
AZEVEDO ARRUDA ARAÚJO, brasileira, casada, enfermeira, com inscrÍção no RG
sob o no 1079480-8, SSP/AM, e no CPF sob o no 309.863.032-91, com resídência e
domicílio em: Avenida Fernão Dias paes Leme, no 14g, Dom pedro, cEp no 6g.042-
490, Manaus/AM, doravante designada PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo no 01.01.031í01.00000276.2020 - SEAS,
doravante referido por PROCES§O, na presença das testemunhas adiante
nominadas, é assinado o presente TERMO DE FOMENTO, de acordo com as minutas
aprovadas no Processo n" 00178312016-PGE e 87t15 - PGE/AM, que se regerá pela
Lei no 13.019t2014, Resoluçáo no 12t12e lnstrução Normativa n" 08:2004-SC]/CGE,
e pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem
a transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 03

por objeto
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Deputado Estadual Felipe Souza, para aquisição de material permanente, um carro
utilitário e uma moto, que serão utilízados na realização de atividades externas
realizadas rotineiramente pelas crianças e adolescentes, bem como, peros
profissionais que as acompanham em eventos culturais, orgãos públicos e/ou
particulares e de promoção de saúde, na modalidade de proteção Social Especial -
Alta complexidade, Serviço de Acolhimento lnstitucional e proteção Social Especial -
Media complexidade, serviço Especializado em Abordagem social

CLÁUSULA SEGUNDA. DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A COOPCTAçãO MÚIUA dOS
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCETRO púBLtCO reatizará:

1' Ao PARGEIRO PRIVADo o repasse da quantia referida na CLÁUSULA DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

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

Fica indicada a sra. MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAúJo, brasileira, casada,
enfermeira, RG no 1o7g480-g, ssp/AM, cpF no 309.g63.032-g1, como responsável
solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: para reatização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam-se a:

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

A)PARCE|Ro PRtvADo
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

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

2' Facilítar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil doPARCEIRo púBlrco na execução do objeto desta parceria;
3' Apresentar a competente prestação de contas de sua aplicaçâo acompanhada do

relatorio de realização do objeto, notas fiscais e recibos, conforme Resolução
n"12112 - TCE/AM.

4' A organização da Socíedade Civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecurSoSrecebidosnoprazode@,apartirdotérminoda
vigência da parceria; 

-

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

6' Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNcrA No 0lggg-2, coNTA
No íí9735'5, BANco: BRADESCO, com aplicaçao financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execuçáo oo objeto deste ajuste;7' Permitir o livre acesso dos agentes da administrãçao pública, do controle interno edo Tribunal de contas aos processos, aos documentos e às inÍormaçÕes
relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;

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

9' Pôr adesivo nos bens móveis adquÍridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo púBllco.

,i
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PARÁGRAFo uNlco - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar oquantitativo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.

GLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

A) PARCE|RO PUBLTCO:
1' 

lelo 
pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo deromento.

B) PARCEIRO PRTVADO:
1' Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisrelaci'onados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicandoresponsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência daorganização da sociedade civilem relação ao referido jagamento, os ônus incidentessobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' Pelo gerenciamento administrativo e fínanceiro dos recursos recebidos, inclusiveno que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoaÍ, no quecouber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos

CLÁUSULA QUINTA - DA FISGALIZAÇÃO: O PARCEIRO PUBL]CO PTOMOVCTá Omonitoramento e a avariação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo pRrMErRo: para implantação das açÕes de fiscarização emonitoramento, o pARCETRo PúBLTCO páoera se varer do apoio técnÍco deterceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que sesituem próximos ao local da aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rEIAtóriO téCNiCO dCmonitoramento e avaliaçâo da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avariação designada, que ohomologará, independentemente da obrígatoriedade de apresentação da prestaçãode contas devida pelo pARCEIRO PRIVADO.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado através do extratodeste TERMo, o qual será publicado no pruzo determinado na CLAUSULA DEPUBLICAÇÃO.

cLÁusuLA SEXTA - DA UTlLlzAçÃo DE SíMBOLOS: E vedado às partes utitizarnos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ouimagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA SÉIMA - DO VALOR: O valor global do presente Termo de Fomento éde R$ s0.00o,o0 (cinquenta mil reais)

cLÁusuLA olrAvA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRIR: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correráo à conia da seguínte Dotação: programa deTrabalho no 08'244'3235.2040.0011, Natu reza da Dãspesa no 44504201, Fonte no01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE003g7, emitida em211081202a, no varor de R$ s0.000,00 (cinquenta mit reais).

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: EStC TCTMO dEFomento terá vigência de o (seisj ,"r". contados ae zlÁetz020 a 2lt0zt2oz1,podendo ser prorrogado mediante soticitaçao Jó FÃnêÉrno pRtvADo, devidamenterormatizada e justifióada, a ser apiesentaoã ao pARCERô;üâil;il;:" 
mínimo,trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFO UNlco: A prorrogação de ofÍcio da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRó ÉugLtco quanoo- este der causa ao atraso nalibera.ção de recursos financeiros, límitada ao exato perÍodo do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENúncte: Este Termo poderá ser denunciado:1. pela deliberação.de quarquer dos parrícipes, 
", orrü-r;r;ffi;;o]'ílnir"rt"o,com antecedência de 60 dias;

2' pela inadimplência de qualquer de suas cláusuras ou condiçÕes, a critério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicaçao 
"rrritu 

com antecedência de 30(trinta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibiritem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne regar, materiar ou formarmenteimpratícável; e
5. em resguardo do interesse público.
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PARÁGRAFO ÚNlco: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,
os partícipes são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARGEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: peta execução da parceria em
desacordo 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:

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO uNlco: concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste
caso de utiliza ção em desacordo com a finalidade estabelecida pelos pa rcet

'[O
ros,
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poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusuía anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUTNTA - DA INALIENABILIDADE: OS CqU|PAMENIOS E
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabiÍidade, e o PARCgino pRlVADo deverá formalizar prorÃ,
de transferência da propriedade à administração púbíica, na hipotese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FUNDAMENTO LEGAL: ESIE TCrMO é CCIEbTAdO
com fundamento na Lei 13,019t2014 e na Resolução 1zt1l- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉC|MA SÉT|MA - DO FORO: Os conftitos e divergências que se
originarem deste Termo de Fomento, náo solucionados pelas vias amigávels, serão
submetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica eleito.

l/lanaus, 27 de agosto de2020

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

AL UDA JO
DA VIDA-NACERASSOCTAÇÃo poucacroNAl E BENEFTCENTE pÃO

Parceiro Privado

Testemunhas:

(:i

Nome: Nome: ubCPF: CPF: f L
RG: RG: 4') ,t{ ç co§J A")'-\
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DIARIO OFICIAL
terça-feira) 08 de setembro de 2020

Núrnero 34.328 . ÁNO CXXVIII

PODBR EXECUTIVO - Seção II ,,

Secretaria de Estado da Gasa Givil,,:,.

oespacxo oe uomotoeacÃg
o secRerÁnto DE EsrAoo cHErE oa cosa clvtL, no uso das1l!yl!9* que the são coirferidas, e

CONSIDERANDO a delibaração do Centro de Serviços Comparti-rhados no processo n.. or.ú-orrior.õõôôãzsãioiõ,'1t." .^ 
",r,a

(01.0í.0Í3i 02.00006088.2o20-cscl, rer"uvà- l-i,*;; ;. modatidadePrôsão Elerrôntco n" 383/2020-csá, ;;;;";;;; i,lemciranoo n,"081 t2020-DÁ/cAsA CtVrL:
CONSIDERANDO, ademals. a lnexlstência de qualquer recurso pêndênteao Processo Llcitatório,

I 
-.-HoMoLocAR a oeriue,aloE i*]l_ür!^r, ..Mços comparmhados,constrante no processo n. rit or o,õiooóõsâ.â,;o:cAsA crvrL(Processo n.o ol.o1.oi 31 oz.ooooooaa.zorôéltJ-;;;"i" 

ao . 
pregãouetrônico no 3est2o20-csc crlo opto e ã l],iâ,iiàJij."mpresa es.pecializada na prestaÇão a'e serviçgs o. ,"nut ffi iieventira eloucorretiva de poço artesiano. *, oa"..ir_d;;;,ffi,;"i, arender àsnecessidades da Sede do Govemo Estaduât, p"ro r"noi,íÀço gtobal. de

:cold_o com as condiçõ€s constantes no Eúiai ;;;r;ã;"-n . ADJUDTcAR, o obiero a, iicitaçao- ràr"aü;;'i#ail;;l., à empresaMApRoTEM elneu.'cNp.r n.".os.aas Jóuoiô;-ü:' nã iâ", totar dê R$57.999,96 (cinquenra e sere mit, nor"*nio. i'noi"niu'l"ior" ,""i" unoventa e sels centavos).
GABINETE OO SECNEiÁNIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, êMManaus, g1 dê agosto dê 2020.

- 
FLÁUO CORDEIRO ANTONY FILHO

sêcrêtário dê estaao cn"rã áa ôàsã'cír

FÉRhs rRÂNsFERtDÂs poR lúTEREssE Do sERvtDoR

Protocolo 20370

C,ontrola:doria Geral do Estado. GGE

PoRTARIA N.c 043/2020 . g:G./gcq o CoNTRoLADOR.GERAL DoEsTADo, no uso das suas atibuições r"g"r", ;ri'th-"3"";nfertdas peloert.18, do Decreto Íi 40.824, derz ileiunnãã à-rl, ãã"*§rene*oo oorsposto nos ails. 62. 68 e 84 da L"r i,;iiiã, ãiío""*ir"",no. de 1986,
ff.*,.Jr1,:?XT,",,:H§:ervidores.u,il"iiá*".0*,re,:i,,;t"n"-
meoico,conroni;i];ffiJ:r:L"J:||1'"'f*tlt:: justincadasporatestado

toBsoN
SILVA

CARVALHO DA ?47.803-
be

10 2020 26/08 a
04,|0912020

Oias ExercÍcio Período'
SILVA E SILVA 814-

A
15 2020 17a

31t0812020
SANTOS 17-

A
10 2020 241Q7 a

MATOS DE 20 2020 03a
2U0A2020MARLY ALVES DE

SOUZA A.
7.934- í5 2020 24lOB a

07109t2020

Servldor MalrÍcula Dias' Mês/Ano
HOEBER SILVA E SILVA 243.8í4-3 A í5 ABFU2020
JESSICA
COSTA

DE SOUZA 245.26+58 30

LUCAS DOS SANTOS
ROCHA

243.9174A 20

MATHEUS DANTAS OA

MICHEL IAN
LAVOR CRUZ
MIGUEL
BRANDT

2€.í58-0 I 30

211.7@-28 30

207.63$0 B 30

ADRIANA OIAS DE í66.159{ E 30 MAU2O2O

LUIZ SOUZA í97.56$2 0 30

ELAINE PEIXOTO
MATTOS

247.9324A 30

LICIA DA SILVA
BARNABÉ

247,93&8 A 30

CARVALHO
DASILVA

247.E03{A 20
,.-i

CYAILLEN
ESPINDOLA

172.62+2G 30 JUN/2020

LARISSA MONTEIRO
DEANDRADE

224.43ç7 0 30

MELO 244.025.3 A 30

MARCIO MALAGUETA
DE

243.94+1 B 30

NAR.A DE
§OUZA

ROB
SANTOS

DOS

247.93+6A 15

189.36&7 F 30

SILVA
DA í98,3'tG5 H 30 JUU2O2O

ENZA RAFAELA
RODRIGUES PEREIRA
AQUINO

244.026-1 A 30

DE 249.ÍÍ7{ A 30

LUIZ ROCHADE
ARAÚJO

001.34&9 J 30

MATHEUS PHELIPE
ROORIGUES

247.92ç7 A 30

CAROL DE PINHOASSI
ALENCAR

187.2&0 E 30 AGOt2A20

DE
DUARTE SILVA

198.30S9 D 30

JONATAS
PES§OA

BARBOSA 247.9374 A 30

MARCOS PAULO
MATOS DE SOUZA

243.921-2c 30

FÉR|AS

VÁLIDO SOMENTE coMAUTENTICAçÃO



v

1t

transposição

08 dqsetembro de 2020 Poder Executivo

Única - LAU n.o 247116e2, 1. Alteração, que autoriza a recuperação e
melhorias do Ramal perimelral Norte ll, com axteàsão de 2,44km, MunicÍpio
de Tabatíngâ-AM, com de áreas de preservaÇão permanente,

Secretaria de Estado de Segurança

Manaus,

. DEspAcHo DE HoMoLocAÇÃo n." oí3/2020o sEcRErÁRro ExEculvo oÉ sÉêuÉÀiçÃ É'uãióil'""o,ro o" ,rr.âtribuições teEais;
CONSIDERANOO a conclusãodaAta da Sêssáo pública do pregão Eletrônicon.o 3e2/2020-csC, conslanrê do proc".iã 

".;õioiãiãit"i.óõbosor 
g,zozo_csc e G70/2019-SSP/AM. 

e "v I iv r e rwé'!vv(

RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de ServiÇos Comparülha-dos, constantê na referida ata;il - Ãôuúôià;Íi; üüt?"stâ Licitação,

i,"áT3f^."§#,^fl !J,l;"':.,8iÊi**;*a,::Í:frun:S,i|#ffi:
total de Rg 43.729,44 (quarenla- e tres mit, se1ãcento. ã'r-ni" À nor" ,"ui, 

"quarenta e quatro cenlavos). rsfsre6ls 1ari.iç"o oãÃ-i"iãi, p"rrrn"nt"(06 (seis).aparêthos oe fúe oe orriol "ãI*irti;ffi;; arÊnder asnecessidades do Depanamenro htegrado de OperãçOeínãreãs - oron, em

ülsliiÊIti^ifÁT,:üÉ.*T,"ii"ri:r*iíi:yj,*ii;n:Í::#;
riBi,iE'f Jil3Êt"Á?flrru:$,*u;i,offi o,0,,,"o,

Manaus, 0g de setembro de 2020.

coRoNEL QoPM. ANÉzIo BRITo DE PAIVA
Secretário Executivo de Segurança p,iUiià" 

"

(margem direita) e finaliza antes da
no Município de Tabatinga-AM, para
de 463 dias.

área particular, num total de 2,44 krn,
Recuperação de Ramal, com validadê

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Sêcretário de Estado de lnÍraostrutura e Região Metropolitana de Manaus

Protocolô 20327

SECRETARIA DE ESTADo DE INFRAESTRUTURA E REGÁo METRo.
POLITANA DE MANAUS. §EINFRA

LrcENÇA AMB|ENTAI úN]CA N. 034/20.0í
A Secretaria de Eslado de lnÍraestrutura e Regiâo Melropolitana de Manaus -S,E]LFtl:9.1. púbtico que recebeu do lpAÃu, à ii.álç"'Ãruientat única
:3Y.lj_9Lrrl:01 , que auroriza a pêrfuração de poço tuúutar para captação
oe agua subteffânea, localizada na Comunidade Vila do paricâtuba, pT-02,

1l? ly],11 ":: :oordenadas seográficas: 04o24,s1,2ó;S 
" 

ótlsa,r r,oo,,w,no Muntcrpto de Bêruri-AM, com valldadê dê l80 dias.

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Sêcretário de Estado de lnfraeslrutura e negiao úetràpofitanâ dê Manâus

Protocolo 20328

Protocolo 20393

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METRO.
POLITANA DE MANAUS . SEINFRA

LrcENçAAMBTENTALúNtcAN.033/2G.01 . -

A 
^Secretaría 

de Estado de lnÍraeslrutura e iegião Metropolitana de Manaus
..9ElNllô,, toma púbtico quê recêbeu do tpAAM, a Licença Ambientat
Yl]:::unU n.o 033/20-01, quo.autoriza a perruraúà ãelllo runurar paracaptaÉode água subterânBa,-localizada no e"i"á Norá [r"'n"edor, pT_oii
nas coordenadas geográÍicas:03%4,0,6,l"S e Sf "Zf 

,eã,af ;,W, no MunicÍpiode Beruri-AM, com validade d6 1g0 dias_

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de lnfraestrutura e Regiáo ú"iàpofit"n, de Manaus

Protocolo 20329

Manaus, 31 de agosto de 2020.

^ ggFo]EL oopM. ANÉzo BRtro DE pAtvA
àecretano Exêcutivo da SecretaÍa do Sogurança pública

SECRETARTA DE ESTADO OE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METRO.POLITANA DE MANAUS . SEINFRÁ,
LtcENçA AMB]ENTAL úNICA N. 03220.01
A 

-Secretaria 
de Estado de lnfraêstrutura e Região Mehopolitana de Manaus

:,.qElNlRlr torna púbtico que recebeu Oo'ÍpnRm, 
" 

ú.íç" Ambiêntat
!l= : uy n.o o32t2oe1. quo autoriza 

" 
p;r.Çà; ã"]-o-çà trnrru, p.r"cepteção de água subrarrânea, tocatízada ," c;;r"i.j;;; ttaubat, nascoordênadas seosráíicas: 03o14,i5,48,,5 e ss;i3,ãã,irü, iã Município deItacoatiara-AM, com validade de i g0 dias.

CARLOS HENRIQUE OOS REIS LIMA
Secretário de Estado de lnfraestrutura e Região úeiropolitana Oe Manaus

Protocolo 203A6

R6s_6nha das Autortzaçô* d:*ffi;ír, pubtícâda no Diário oÍicialdo Estado do Amazonas. âdjoao_oo d,-; t ú;ãôió";as "puoucaçoes 
oaSecretarla de Sêguranga pública, poder Exu.rtirã. 

-- "'- ' .
r. .,nde se Iá; [...] Desfino o poríodo: São Éaulo/Sp _ ottt11t2I2} ao6t11t2O2O l_..1.
Lela€e: [...] Desilno e psríodo: são paulo/sp - o4l11t2o2o a o7t11l2[2|
I..,1.

J:,_Ol.!:^:t tô: [...] Desttno o período: São pautor/Sp _ Ost11t2O2O a11t11120201..1. '|qs.uer r(
Lela€e: [,..] Desilno e período: São paulo/Sp - Ogt11t2O2O d 12l11nA2O
1...1.
3' Onde se lê: I....1 besfino e perÍodo: São paulo/Sp - j1t11t2[2l a13t11t2020 Í...1.
L€la-se: [...] Dostino e péríodo; São paulo/Sp _ 11111t2020 a 14t1112020t...t.
Gablnolê do Sêcretárlo Exâcuflvo dê Ssgurança públlcâ, êm Manaus, OEde setembro de 2020.

. CORONEL QOPM. ANÉzlO BRITO DE PAIVA
Secrerário Execurivo da s"."iil;;ê;;;rã firor*

SECRETARTA DE ESTAOO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METRO.
- POLITANADEMANAUS

ESPÉC|E-.Sexto Tormo Adiüvo ao Contrato no 054/201g€EINFRA. DATA DAASSTNATURA: 14108/2020. pARTes: O ssúoà oáÁmãzãias, por intermeoioda Secretaria de Estado de lnftaestrutura e Região Meffioiiià'nu oe l,tan"u.e â. empresa ExpANSÃo sERVtÇos oe tr.roerlnÃniÀ'ernel-eppt.
9|Jiro: prorrogar o prazo de visencia doêonir"to'À;'blilàorg, por maisí20.(cento ê vinte) dias, de acoúo *, o.ronolrài" iísü 

" Íinanceiro
1!3ti14o. processo Adminisrrárivo n" oi.õi iÉ-sió;.ôõbisoss.zozo -SEINFRA. Manaus, 04 de setembro de 2020.

. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de tnfrasstrutuÍa e nugiao ivfuiáp"fitana de Manaus

Prolocolo 20330

SECRETAR]A OE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METRO.POLITANA DE MANAUS..SEINFRÂ
LrcENçA AMBIENTAL úNlcA N. 247t16.02.1. AlteraçãoA Socretaria de Estado de lnfraestrutura e Rêglão Mefopolitana de Manaus- SEINFRA., toma público quo recebeu do IPMM, a Licença Ambiental

SECRETARTA DE ESTADO DA ASSI§TÊNCIA SOCIAL
_ Extrato no {50/2020€EAS
!1e91c: Termo dê Fomenlo n" 0On/ZoãoiÉAS. parres: ESTADODo_AMAzoNAS, por inrermédio o. sÉcãÉiÀh:rÀ àÊ"Ésraoo orAsstsrÊNctA soctALsEAs, atraves ào rüiióà -Esiaouar_ 

oeAssrsÍÊNch so-ctAL-FEAs e ASSoalAçÀô-Éoüóncrouer- EBENEFICENTE pÃo DA vloA.NAcER, iú;J 01.s53i80/0001_60,representada regarmenre pera sra. MAGALY azeúióo ARRUDAARAúJo; objeto: hansferóncia dos Ã;;;;.;"i;;; dâ Emêndâ

Protoqolo 2032Í

vÁLtDo SOMÉNTE COM AUTENÍICAçÃO

Protocolo 20389

Secretàrià
r Re§ião

dé EStad
Me!ropolitana

.:r:':":';1: ':
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- Alta complexidade,
- Média Complexldade

para
ProteÉo

Acolhimento lnstitucional

Parlamentar no 030/2020 do Dêputado Estadual Felipe Souza,aquisição de velculo uülitário e moto, parâ uso em servigo deSocial Especial e ProteçãoSocial Especial ê Abordagem Sociat; UO: 3170í; PT:

ê a DE MANAUS.
REVOGAR a Portaria 083/2020GSEAS, de 8t06t2020, que nomeou os
servidores Walkison Pinheiro Soare§ e Alberto Fereira Llma Neto como
Fiscals Titulares.

MARICÍLA TEIXEIRÀ,OA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

. CIENTIFIQUE§E, PUBLiOUE.SE E CUMPRA.SE
GABINETE DA SECRETÁRA EXECUTIVA DE CSTÀOO OA
ASSISTÉNCA SOC|AL, Em Manaus 2 de setembro de 2020.

MICHELLE'MACEDO BESSA
Secrelaria Execuüva de Eslado da Assistência Social - SEAS

Protocolo 203í4

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Extrato n" 1522020§EAS

!1é9Je: Termo dE Fomento.. n" oôs/2oão.FEes. partes: ESTADODo AMAzoNAS. oor intermedio d" sEiÁÊiÃliü ôE'isreoo onAssrsrÊNcrA socrAl.sEAs, 
"ti*er-ã"-iiiito-I"ioouo. o.ASs tsrÊN cta soc IAL.FEAs ã r Nsrrurô vri'Â 

-n-eu"N"D^*rE, 
cN pJ22.422.1s3t0001-60. reoresêntado tegatmanie p"rà' ói. óããNlrDo L|MAcARrocA; objeto: tra;sfêÍê."i. ;;;;;s;Jirlürríi.i da EmsndaPartamentar no 095t2o2o do Depurado estaoúiia.uo-arã' i-ri[.rraxe .tunior,para apotar as famÍ,as credenctad.. 

" ", "itr"çao-JJr-uinããiiru"a. .o.i"t,com a disribuição de cestas nasicas, em uecoiãnj. àã'à-"ij.rr" ao norocoronavÍrus ecombate à coVrD-1s, úo,siiõi;ãiiàijiiiila.rssa.oor 
r :FR: 01600000; ND: 33504íee;^ire, ãüõú'Êoôaüi,Í".iil oo ru*o,

IJpiliilt?rJ!,"TX"fl "r",i:'"Tiif;;jlffi :?h,t*:lã#is EAS; Fu ndamento do atô: r__e.r_ r o.o r sudrl, âã"ár'ffi i:! _oí 2-rcE/AM e tnstÍuçáo Normariva no 008p0ó+:c61. ;;;;'ãil"" lnor,o o. ,oro.
. MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA
SêcÍetária dê Estado aa Assistêncã sàcial

Protocolô 20355

Prctocolô 203ís

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
porraria no,t92/2020€SEAS

DESIGNAR como F|SCA|S TTTULARES o, ."*úàr., JOANA vtEtRA DA
:lLY|, 1g:!re administrarivo, matrícuta n. 0so.7ss-za, ; úÀncos noNerDOS SANTOS, subgerente, malricutaro 256.5SS.81, Àrlà, 

";m 
lotaÉo naGerência de Recursos Humanos - GRH, a paÉir o"rú a"i. ã-durante toda

:.::*1113:-lilste, ou até quê sejam oetermrnaoas suas zuustituiçoes por
ou-rros serv,dores, procederem a FÍScALiZAçÃo TÉcHlca uo renuo brcoNTRAro N.ooenolesEAS, firmaoo entrL o EsiÃôõôõ AMAzoNAs,por intermédio da Secretâría de Estado- da nssistência õorrãi_ SeeS, . 

"empresa CENTRo DE tNrEcRAçÃo EMpREsÀÊ-ÉiCõü. cresREVOGAR a porüaria n. oor/20-20-G!áôIã" eloiioãilque nomeouas servidoras Raquet Bamond Reis e Daniala nquino S-ouã como FiscaisTituler ê Substituto. respec,tivamento.
CIENTIFÍQUE§E, PUBLIQUE§E E CUMPRÂ.SE

. . GAB]NETE DA SECRETÁRn ExEcuTrvA ôE Êiiaoo onAsstsrÊNcÁ socÍAL-sEAs, em r,ranaus z àe J"ã-rÇãa" zozo.

MICHELLE MACEDO BESSA
Sêcrêtârta Executiva de EstaOo da Assisiêúà Social_ SEAS

SECRETARIA DE E§TADO.OA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS' poRrARrA N. rCsnóàoãlás---,^.DESIGNA como GESToR oe pericÊãinl pã'üniente de EmendaPartamentar Íirmadâ no exercÍcto d"202ó, ;';;iã;;;i]i"dsãN re**e,noBAnsTÀ ASSEsSOR I t. matrícura n. 25d.io rcÂffi il#;epartamentode ProteÉo sociat Esoeciar- Dp.sE, ú;,.;;aãr'j.'iiioiin:ozo e durantetoda a usência do aJuste, ou !l!^eg91ája:d,;üii#;"# substituição

iLf:r,i.i:üHi,tffi :É:t35tr*:?ri.iiHStSxt=#il1:
por intermédio dâ SecreÍarla 

. 
a" rstaào 

-ã 
õJrãiJO sociat .sEAS, através do Fundo il,:qyl, a" Ã"J"tãi.i"-i;;:i". ,uAr, 

" "
AssocrAçÃo EDUcAcToNAL E BENEiióHÉ; riõá"i1,oo-n ocen.clEflTtFteuEsE, cuMpRA.sE e pust_lOúE.dr].
cABINETE DA sEcRETÁRla pj esnoo o-a-alstsrÊNct,l, soctAL,em Manaus, 2g de agosto de 2020.

MARICILIA IEIXEIRA OA COSTÂ
Sêcreüária oe esaoo da assiiencfã Çciar

Protocolo 20356

Protocolo 203í6

SECRETARIA DE ESTADO DAASSISTÊNCN SOCIAL§EA§
PORTARIA N! zOZzO2O.GSEAS

?F:§!A como FrscAts lruLAREa, os;ãrviJoiÀ renNaNoo rELEsALCANTARA Gerente. MatrÍcuh n..zsz.otr<À, 
"JÀ 

i";à; ." Gerênciade inÍormáticâ - GEINF. 
" lfglE ALEXANóiÉ ;Ê-iir,ia RtBElRo,Assessor-t, MarrÍcuta n'iga.cqo-ap, *, r"tãXããã õ|#"r"n,o o.na-ministragão e Finanças - DAF|, para, a partir desta data e durânte todâ avigência do ajuste, ou até ouê seJam oeierminaoas suà! Jri.titri9o", po,outrossêNidorês, procederem 

" 
riscar-úçÀõi-góiiicÃ j. reRMo DE

9-9NJIAI9.906/20í8-FEAS,rlrao_o-nt"o'Ési}ãô-ío"arrrezoNas,por intermédio da secretariâ d.e lstado a" n ri"tà"ã Social€EAS,
ltllii_do Fundo Estaduat oe AssistâncL ê"JiJfÉÊÃô,i .AMAzoNAsCOPIAOORA EIRELI.
REVOGAR a portaria 071/20í€-GSEAS, de 1OtO4t202O, quê nomeou osservid-cr€s Anderson Marquês Rampaso Fiscal Tlturar e André Arêxandre deLima Ribeiro como Fiscal 

'Subsührto.

- -_.glENnFtQUE§E, 
p.uBLtouE§E E cuMpRA§E

GAB-INErE DA sEcRErÁRrA ExEcúivÀ ó;'Êõiirio orAssrsrÊNcn soctAl - sEAs, ., uããu, ãlã;.iJiffi de zozo.
MICHELLE MACEDO BESSA

Secretaria ExecuÍiva de estaoo oa ÀJsiãricià Sociat _ SEAS
Protocoto 20357

Protocolo 20317

. SEGRETARIA DE ESTADO OA ASSISTÊNCIA SOCIALportaria no í9312020€5EAS
DESIGNAR como FtscAts rtruláRÉí;;,;il;;" NoRMA coRRÊA,subserente, matrÍcuta n. oso.s64_i-c; ; lÉõüõô"iüuurro ,oNAscrMENro illcÃo oo-s sarirósl-il;;;ã":"r"rria,ra 

no249.579'1A, ambos com rotação na Gerêncra de Recursos Humanos _GRH, a partir desra data e durantê,roda a vtgencú ;;;l;-"â, ou até quesêjam dêteÍminadas suas suusutuids pJr i,iiâ"'l.i"r.il"ril, pro""0",",a Frs cAuzAÇÃo rÉcNtcA o" 
-ienrab- 

oàió,;;ü;l;"N" 002/20í e.sEAS, firmado entre o EsrADo. n9 ÀMAzõüi,iár-intermeoio aasecretarla de Estado da Assistêncta s".i"r _ õüál í"empresa rnEvoTURISMO LTDA. ME.
REVOGAR a portaria n'041/201$.GSEAS, de 07/03/20Í9, que nomeou asservidoras Norma conêâ 

" rauiana soaiár-ê;;ã;; F]tis rirutar eSubstituto, respectivamente.
CIENTIFIQUE§E, P,UBLIQUE€E E CUMPRA§E

. __cAB-tNErE DA sEcRErÁRd exe-cüüÀái'#ilóo oaAsstsrÊNcte socÁL - sEAs, r. ü"ãr"ã oãlJã,irit o" zozo.
MICHELLE MACEDO BESSA

secretarla Exocutiva dê Estado dâ Assistência Social _ SEAS
Protocolo 20358

^ 
MARtcILl,ATEXE|RÀDAcosTA

Decrêtária de Estado da Assistência social

Diáriô 0ficial do Estado do Amazonas
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onous
3302-6282/99 326-6222

Assocíoçõo Educqclonol e Beneflcenle Pdio do VIdo
CNPJ 01.553.780/000I rRuq 35, N 02 Conjur[(:,.ií], {ii_ í§:itsIÍ rrCn a nto Costelo Bronco _i l,Ârr.t 

^rM5'iLrrc4ir
Porque Dez deCEP ó9055-530 _ M - AmozonosFone:(0?2)

E-moil:conioto@nocer.org.br

I. DADO§ DA
P

2.

3. P

Nome
CNPJ

Endereço
E-moll

UF CEP Telefone

Nome

No de lnscrlçôo no Conselho
E-mqil

Contoto

E BENEFICENTE PÃO DA VIDA

Nome
ASSOCÍAÇÃo EDUCACIONAL CNPJ

0r .553.780/0001_óo

Conjunto Costelo Bronco/p_ I 0

Endereço
Ruo 35, no2B - E-moil

contoto@nocer.org.br
Ponlo de referêncio

P-10no doSociol Urbo
Munlcípio
Monous UF

Amqzonos
CEP
ó9055-530

Ielefone
(e2) 3302-6282
(92) 99326_6222

99109-0312Nome do Represenlonle Iegql
de ues

CPF
833.888.692_00

RG

1793562_8
órgdo Expedtdor
§SP-AM

Corgo
Diretor Executívo

Ruo Lorís Cordovil, i g _ ed t_ Flores

Endereço
Confqto :

{e2) 99326.6222
CEP
ó904}.000

Nome
Ruono do Silvo CosÍro Rego
Profisscio
Assístente Sociql NO

?4
de Ínscrlçõo no Consetho
IO-CRASS-AM

servsociql@nocer org.br

E-moit
ConloÍo
{92) e9109_0312o Coordenodor do eProjelo o responsóvel lécnico ?Sim X NÕo nCqso oo, insiro os d doodor nsóvelrespo técnico

www.nocercríonco.org



Associoçõo Edur,qcionol e BeneÍlcenle pão do Vido
CNPJ 0t.553.780/o0ot -ó0Ruo 35, N 02 Conjunto-Costelo t";; _;"rque Dez de NovembroCEp. ó9-0SJ_S30 _ Monous _ AntozonosFone: (092) 3 302- ó282/ ?9326- 62ií' E;áir:contoto@nocer.ors.br

/l:ii! r Í frltn i ü6:,:rj,:^
:.'ir5nLr$:À1JrI {{a:

:ri'{iú'i 
'k,!,

NACER

Fundodo em 1996' corno "Ler de Amporo o crionçoDesemborg odor Condido Honório,,,com sede situodo o Ruo 6' n" 62' Qd 2l - sõo José ,, no cidode de Monous, o instituiçõo foifronsformodo em 2015' em " Associoçôo Educocionore Beneficente põo do vÍdo,,, e hoje presteso completor 24 onos' reuníndo diversos progromos e projetos no óreo do ossÍstêncio socíor, com oimplontoçôo do Progromo NACER (Núcleo de Assístêncio à crionços e à Fomírio em situoçôo deRisco)' oferto serviços de Acolhimento lnstitucionorporo crionços e odorescentes, no modoridodeAbrigo' fotor quem vem consolidondo o instituÍçÕo como porte do Rede de proteçÕo à crionço ooo Adorescente do Estodo do Amozonos, vÍncurodo o Rede Acorher.A ínstÍtuiçÕo tombém se destoco pelos oções desenvorvÍdos peÍo serviço de Abordogemsociol Girossol' os quois formo ompliondo signÍficotívomente, nos úrtimos onos. com o oumento decomponhos de combote oo trobqlho infontile estrotégios de enfrentomento o situoçÕo em gueindivíduos e fomílios utilizom espoços públicos como torro de morodio e/ou sobrevivêncio.No ono de 201ó' visondo otender oos porômeÍros dos orientoçôes Técnicos poro serviçode Acotlrimenio poro crionços e Adotesce^r; ;;;";;.. em t.,e.-fo, ].",n"o" mudonçode endereço. hoje runcionondo no Ruo r;-"" r; ;;^r]'a"u.," Bronco, Boiro p_r0.como formo de cominhodo históríco. .,"r.;;;; títuros, registros e certiÍicodos:o) certíficoçõo do conselho Municipol de Assistêncio socior, com incrusôo dosservíços de Abrigo e Abordogem socÍol, sob o núme ro 167/2OlS;

sob o núme.;1,;"Jlicoçõo 
no conselho Municipot dos Direros do crionço e do Adorescenre,

4.1. HlsÍórlco do Fundoçcio

c) Títuto de Utitidode púbtico
AM06/04/1998.

d) Certificodo de Honro oo Mériio com o Título de Melhor porceiro, pelo

;;:rt"^s 
rnternotionore des Etudíonts em sciences Economiques et commercioles/ArE'EC. ono

e) certificodo de Honrq oo Mérito pelo rnstituto Federor do Amozonos/rFAM, perosrelevontes serviços prestodos e o impocto socior orconçodo. ono 20r7.Entre o§ diretrizes que norteiom o execuçõo dos otÍvidodes, estôo:Missôo: "coniribuir poro ínteroçÕo sociol, oferecendo serviços diÍerenciodos poro crionços,odolescentes' jovens' odultos e fomílios em risco, promovendo o desenvorvimento integror, ofortolecimento de vínculo' o quolidode de vido e o gorontio de seus direitos em defeso do vidq,,.

*"",on],luo 
"ser reconhecido como instituiçôo de referêncio em Assistêncio socíor em níver

Municipot, publicodo no Diório Oficíol do Estqdo do

www.nocercrionco.org
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E-moiÍ:contoto@nocer.

EducocionolAssocioçôo e BeneÍlcenle doPõo Vido
CN JP 0 .5s3.280/000 -ó0

RUO N35. 02 Conjunto BrqncCostelo o DezPorque ed Novembro
CEP ó9055-530 Monous Amozonos

326-6222Fone : (092) 3 302- óZA2 / 9 9 org.brVqlores "T

Justiço, lniegridode, Solidoriedode e Étícq,,. 
v'lJavv' '\erPsrru \r Yr(Ju' /\legno'

Finolldodes cumprir funçÕo protetivo e de reestobelecimento dos direiios, compondo umorede de proteçÔo que fovoreço o desenvolvimento de potencíqlidodes oos otendidos e oempoderomento de suqs fomílios.

o NACER recebe odolescenles grovidos e críonços em siluoçõo de vulnerobilidqde sociolencomínhodos pelo Juizodo do lnÍôncio e dq Juventude, e oferece o eros ocorhimento,ossistêncio' proteçôo e cuÍdodos com o soúde. Mois do que suprir necessidodes bósicos, promoveo quolidode de vído e o goronlio de seus direilos, hobilítondo-os poro umq vídq preno e feliz, semo perdo do contoto com os fomiliores.

Visqndo o otendimento integrol deste público, o instituiçõo funciono otrovés de trêsprojetos: Apoio às Môes Adolescentes (AMA). Aconchego e põo do Vido. o AMA ocolheodolescentes grovidos' promovendo ocomponhomento médico e psicológico duronte o pré-notol' olém de orientoçõo pedogógico ê cqpocitoçõo profíssÍonol. o Aconchego ocolhecrionços de 0 o 3 onos em situoçÕo de risco e vurnerobirdode ,;; ; ;;;a. vido ocorhecrionços mois velhos em situoçÕo de risco, qboix" o. ;;;. e oferece os mões oficinos sobreolimentoçÕo, nulriçõo, higiene e imunizoçôo.

4.2. Coroclerlzoçtio do Enlorno

A AssocioçÕo Educocionol e BeneficenÍe Pôo do Vido ocorhe crÍonços e odorescentesodvindos de todo cidqde de Monous, com isso, o presente DiognóstÍco socioterritorior, teve comometodologio o levonlomento de dodos do copítor Amozonense. Teve como príncipoisindicodores o lnstitufo Brosíleíro de Geogrofio e Estotístico * IBGE, o MinisÍério do DesenvolvÍmentoHumono - MDs' o Pesquiso Nocionol de soúde do Escoior - peNSE, o Ministério do Trobolho eEmprego - MTE' o secretorio de Direítos Humonos do Governo Federql, bem como junto o outrosinstituições detentorqs de informoçôes sobre os poríticos púbrícos, como o secrerqrio Municipor desoÚde - SEM§A' o secretqriq de Estqdo de Justiço, Direitos Humonos e cÍdodqnio - sEJUSC e oSecretório de seguronço públíco do Amozonos _ SSp/AM.
Com bose no Serviço de AcolhÍmento o Abuso e/ou exploroçõo sexuol de crionços eqdolescentes é considerodo umo dos piores violoçÕes de direitos, sendo este tombém um dosmotivos que levom oo qcolhimento no Abrigo Pôo do vidq. A secretorio de seguronço público doEstodo do Amozonos regi§trou 3'9ó2 crimes contro críonços e odorescentes no peíodo de joneíroo junho de 20]2' conforme reportogem jornolístico, em 80.ó% dos cosos os vítimos sÕo de r 2 e rBonos' RÍbeiro {2013) constotou o existêncio de 4.ór2 cosos de viorêncio sexuor contro crionços eodolescentes em Monous, no perÍodo de 2008 o 2010, sendo o moíorio do sexo feminino,morodores dos zonos Norte e Leste do cidode. suo pesquiso revero que 1 6,g% dosobusodoresestovom sob o efeito de drogos no oto do crime e gsrodos obusodores sõo do sexo moscurino.

www.nocercríonco.org



5 Em do IBG
mil cnonÇos foixo etório estovom Írobolho o e, nos próximos pesquisos q

BO
neSSO nd uon do elosestiverem mois VEth OS, podem promover oume nto do número odolescen gue trobolhom,

o de tes
Cerco de 6W" delos vivem no óreo rurol dos regiões Norte e Nordeste. No mesmo ono, forqmreg istrodos 347 cosos, duronle 5ó0 fiscolizoções os pe lo MTE nos munic rpios de Itocooticroreolizod
Monocop UTU Presidente Figueíredo e Rio Preto dq Evo pen os em Monous, 264 cosos ÍoromA
registrodos.

No Pesquíso Nocionoldo Populoçõo em situoçÕo de Ruo. reolizodo entre ogosto de 2002e morÇo de 2008 pelo MinÍstério do Desenvolvimento sociol e combote à Fome em Tl cidodes dopoís {23 copitois e 48 municípios com mois de 300 mil hobitontes), forom identificodo s 31.g22pessoos em s*uoçôo de ruo moiores de r8 onos. A p"rqriro;r;;; ; ;";"sso popuroçÕo:predominom pessoos do sexo mosculino (82%t,o moiorio com idode entre 25 e 44 onos (53%) eque se declorom pordos (39,1%);747o sobem ler e escrever:70,g%"*.ou. olgumo olividoderemunerodo' como cotodor de mqteriol reciclóvel e ÍlonerÍnho ; s1,g%possuem olgum fomilior nocidode êm que se encontrom, mos 38,9%nõo montêm contoto;;;;;"*"*r, gs,s%nôo sõovinculodos q nenhum movimento socioí e 24,8% não possuern nenhum documento deideniificoçõo (Brosit. 2OA9l.

De ocordo com os dodos do centro de AtençÕo psicossociol Álcool e outros Drogos -cAPs AD' que otende o populoçÕo odulto usuório de ólcool e outros drogos, oté joneiro de 201ó,opresentorom os seguinies indicodores:88% sÕo do sexo mosculino e 12% sõo do sexofemíníno; 47% estoo no foixo etório de 1B-29 Inos,3270no foíxo de 3G3g onos. t3% no foixo de 40-49 0nos' e B% ocimo de 50 anos;2%sõo dependentes de derivodos do toboco :2g% debebidosolcoóricos; 53% cocoíno e derivodos; r5% de Moconh o: e l%de inqrontes.
cobe ressoltor' gue esto unidode nÕo otende mênores de lB onos, ossim embosodono Pesquiso Nqcionol de soúde do Escolor (peNSE), reolizodo em 200g, 2012 e2015, em todos oscopitoís' com olunos do go qno do ensino fundomentor - o mqiorio deres com 13 o 15 onos -investígou' entre outros temqs, o experimentoçôo e consumo de cigono, ólcool e outros drogos.Em 2015' o proporçÕo de escolqres corn episódio de embrioguez foimoiornosescorospÚblicos (22'20%'tdo que os escolos privodos (l6,60%l.Do totor dos estudontes que opresentoromepísódio de embrioguez,2l,To%sÕo do sexo mosculino e 2.l,10% sdo do sexo feminino.

Delegocio Especiolizodo Proteçõo Crionço Adolescen te DEPCA revelom que, enfre
em o e oo

200ó e 20 0, forom ,3% contro crionços menoS UM de idode.com de ono
aUOnto qo Trobo lho nfontí1, desde 20 3, o poís vem regístrondo Umento dos cosos deo

trobolho infontil entre criqnÇos o onos. 20 5, ono do último pesquiso E, quqse
de 9
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Com bose

Públicq do Estqdo do Amozonos
uronço

SSP /AM, o cnme d violêncio doméstico {lesôes)registros) do
em 20 2 (s354quo n comporodo com 20 (s03 registros) sofre U umo reduçÕo de 337o no totol deregistros Mos, oindq foi possível identificor UE OS Zoq nos Leste e Norte foro m responsóveis pelosmqiores tncremen tos, qssim como e nessos zonos onde os r§c05 tombém sÕo mqiores, otédo qUE oqueles observodos mesmo

pqro todq o ctdode de Monous 80. Íesôes 00.000Jo cnme de
por hobitonteso roubo, em 20 2 1,26 47 registros) em comporoçôo oo ono de 20 (3 76 registros)teve umo diminuiçôo de 6% nos ístros.reg

o crime de turto' em 2ol2' sofreu umo reduçõo de 17,ó5%no número de registros quondocomporodo com o ono imediotomente onterior. A Zono sur respondeu pelo moior incidêncio dosfurtos oconidos em Monous (26,6%).

o Brosil segundo o Relotório Globol de Desenvolvimento Humono de 201ó do progromodos Noçôes unidos poro o DesenvolvÍmento - PNUD ocupo o I0o posiçõo no ronking dodesiguoldode (medido pelo coeficiente de Gini), de um conjunto de r43 poíses. Reconhecer ecomboter esto desiguoldod-e é um desofio comprexo e pêrimonenre poro o sociedode brosireiro.umo dos principois recomendqçõesdos Noções unidos;; ;;;;;;;"r;;rordodes, rrorodo necessidode de produãr e onolisor dodos de moneirq detorhodo, desogregodq, orhondoporo os porticuloridodes dos diferenÍes grupos Ooro o,e, Oor r"O,or.
Poro gorontir o êxilo quonto oos resultodos do "*""rã dos serviços oÍerfodos peroinstítuíçÕo' construímos umo rede de porceiros e principormente quonto o orticuroçÕo com o redesocíoossistenciol' esso ortÍculoçôo possibilito o inserçÕo dos usuórios nos demois serviços,progromas e oções que integrom os órgÕos do sístemo de Gorontio de Direito, gue se foznecessório oo otendimento às demondos específicos de codo coso. Rerocionomos os orgõos quefozem rotinomente, porte de nosso Rede Socioqssistenciol:

0r. stsTEMA DE JUSIÇA
a

a

a

a

Juizodo do rnfôncio e Juventude * Fórum Henoch Reis, 5" ondor_ sõo FronciscoMinistério público _ Ruo Belo Horizonte, S00 _ Aleixo
Defensorio púbrico - Av. Jorn. umberto corderoro Firho, ó7g _ AdrionóporisDelegocío EspecíoÍízodo Em ProÍeçôo à crionço e oo Adorescenie/DEpcA - R. AdeÍoideCorroro, 25ó - plonolto.

02. CONSELHO TUTELAR

As zonos com moiores índices de solícitoçõo de otendimento. sôo os Zonos: Norte, Leste, centro

i;rj:l;ijrém 
temos registros de otendimento dos municrpios de presidenre Figueiredo e Rio

CTZ Norte - Ruo Cojoronos, 3ó _ CÍdode Novq I

a

www.nocercriqnco.org
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drogos irícitos' Em 2015, r- ;;.;", ..::::":,.t1::::

Em reloçôo à dÍscriminoçôo em deconêncio do orientoçÕo sexuqr, em 20.r, cento equorento e cinco violoções confro homossexuqís forom reportodos oo poder púbrico no estqdodo Amozonos' segundo relotório do secretorio de Direítos Humqnos (sDH) do Governo Federor,sobre o violêncio homofobico no Brosil boseodo nos notíciqs pubricodos no ímprenso e deregistros feilos em órgÔos públicos' Dos notícios pubricodos no ímprensq e de registros feÍtos emórgÕos pÚblicos' Dos 145 denuncios, Monqus regÍsrrou mois do merode dos cosos. um totor de r róvioloções de direitos humonos contro o populoçÕo de Lésbico, Goys. Bissexuois e fronsexuois{LGBT)' os dodos tqmbém opontom que l3 homicídios rigodos o viorêncio conko homossexuoisforom noticlodos no imprenso omozonense. os números do Deportomento de Direítos Humonosdo SEJUSG do Amozonos revelom que o dÍscrimínoçôo ridero entre os tipos proticodos contro oshomossexuoÍs' sendo o espoço pÚblico o locol dos ogressÕes, no moiorío dos cosos os ogressoresestÔo entre porentes' vilnhos' colegos de escoro e troborho. desconhecidos e oré otendente deunidode de soúde.

Quonto oos indicodores socioeconômicos o situoçôo de morodios no cidode de Monouscontinuo sendo o sétimo cidode mo* popurosordo poír;*;.;;.;;r;;#r"r, 
ro,z, qo crescerl,7lZo sobre o ono de 201ó e permone( re como o mois populoso entre os cidodes do Norte e dosul do Poís' No intervolo de um ono' oito municípios do Amozonos perderom popuroçÕo. com oquedo mois elevodo em Jopuró (a 744quilômetros o noroeste de Monous), que retroi u g,74%. osdodos sÕo dos EstÍmolivos do PopuloçÕo, estudo divurgodo em 2o17pero rnstituto Brqsireiro deGeogrofio e Estolístico (IBGE)' o levontomento tombém revero gue o número de ,,sem rores,,emMonous pode chegor o 4ó0 mil pessoos, considerondo o médiq de 3,ó integrontes por fomrlio, eem porte explico o crescente locois de ,,invosôes,, 

no cidode.
No Brosil hó um déficit de seÍs milhões e trezentos miÍmorqdios, segundo o Fundoçôo JoôoPinheiro (FJP)' de Minos GeroÍs' o problemo se ogrovou nos úrtimos onos em 20 dos 27 estqdosbrosileíros' de ocordo com um estudo divurgodo em moio de 2018 pero instituiçõo.segundo o lnstitulo Troto Brosil' Monous tem um dos dez piores indicodores de soneomentobósico' que englobom fornecímento de óguo. coreto e trotomento de esgoto. A copitoromazonense recebeu noto 2,5ó no ovolioçõo, que voi de l o 10, segue os índices:- 87.79% do populoçÕo tem ocesso à óguo potóvel e energio

-88,20% do populqçõo tem otendimento urbono de óguo- 10'rB% índícqdor de otendimento (coreÍo) totoÍ oe Çoto- 10,23% indicodor de qtendimento (coleto) urbono O. .rgofo
- 23,80% indicodor de esgoto trotodo por óguo consumído.

www.nocercrionco.org



CTS Centro-Sul- Av. André Aroújo, 2l _ Ateixo

03. ASSISTÊNCIA

centro de Referêncio de Assistêncio sociol (cRAs) - Locolizodo no Ruo Boneirinho,lB -Boirro do Uniôo.

a

a

a

centro de Apoío de PsicossocÍol (cAPS lll) - locoíizodo no Av. Moneco Morques, boi*o
Porque l0 de Novembro, zono Centro_Sul.
centro de Referêncio Especiolizodo em Assistêncio sociol- Ruo Hidelbrondo Antony, 20oo *Alvorodo.

cenlro de Referêncio Especiolizodo em Assistêncio sociol- Ruo Libertodor. 53s - Nossq srodos Groços.

a

05. SAUDE

04. EDUCAÇÃO

' Escolo Estqduql Humberto de Alencor - Locolizodo no Ruo 22, conj,costelo Bronco, porque
Dez.

o Escolo Estoduol Adenon de Menezes - locolízodo o Ruo 26, conl.costero Bronco, porgue
Dez.

o Escolo Estoduol Professoro Alice solerno - Locolizodo no Ruo 07, conj, costelo Bronco,Porque Dez.

e Escoro Municípor José Morio de Luz - Locoridode Ruo. 46,2 _porque Dez.
' cMEl Humberto de Arencor costero Bronco - Locoridode, Ruo 22, csu _ porque Dez,. Colégio polos Atenos _ Ruo 6,25ó- porque Dez

' Policlínico costero Bronco - rocorizodo no Ruo do comerc io, 42_porque Dez.r UBS Theomorio Pinto do costo - Locolizodo no Ruo Armondo Mendes,0ó Boino do uniÕo.. CAIC Dr. AÍrônio Soores _ Locolizodo no Av. Toncredo Neves, s/n Shongriló_ porque Dez.r Moternidode Bolbino MesÍrinho - Locolizodo o Ruo Duque de coxios, ,,42*proço r4.r Moternidode Alvorodo _ Locolizodo no Ruo 02. s/n. Alvorodo.
' centro de Atençôo Psicossociol lnfontil - Locolizodo no Av. Adolfo Ducke, 9l z * coroodo

www.nocercrÍonco.org
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3395 - Boirro do Eldorqdo

' 23o Distrito lntegrodo de Polício - Locolizodo no Ruo. Athos corneiro - porque Dez.o Delegocío de crimes contro o rdoso - Ruo do comércio, 270 _ porque Dez.
' Delegocio Especíolizodo em crimes contro o Meio Ambiente e urbonismo (DEMA) - nq RuoMozort Guornierí, s,ino, porque Dez.

07. LAZER

' centro socior urbono/csu - rocorizodo no Av. perimetror, 22 _ porque Dez.o Pqrgue do Juventude Titio Borboso - Locorizodo no Ruq 39, Boino do uniôo.r Porque Municipol do Mindú _ Locolizodo no Ruo perimenÍol, s/n Conjunto Costelo Bronco _Boino porque Dez.

Secretorio de Estodo de Assistêncio Sociol/SEAS
Fundo de promoçõo Sociol/Fps
secretorio Municipor de Assistêncio socior e crdodonio/sEMASC
Secretorío de produçõo RurqÍ /SEPROR.
venttos Eletronics, Tronsire, somsung, Lindopon. studio 5, LG. comepi. Hondo, The whitePublicidode' Feiioodo do Bolde, Asor, superfocilsupermercodo, Frongo Mineiro, centro doAlumÍnio' Zen Moison' colegio Pollos Atenos, Mokro vídeos, Mode on Eventos, Funny HoirKids' Progromo Meso Brosir/sESC, Voro de Execuçôo de Medidos e penos
AlternotivoslvEMEPA e AssocíoçÕo de produÍores orgônÍcos do Amozonos/ApoAM.

4.3 Corocterizoçôo do públlco Alendldo

De ocordo com o lipificoçõo dos serviços socioossistencÍois, o instituiçôo põo do vidooferece doÍs {02) servÇos: serviço de proteçôo §ociol Especíol de Médio e Alto comptexídode,com definiçÔo do pÚblico olvo e critérios de ocesso oo usuório poro ingresso distíntos, sendo:o De Médio complexidode - serviço Especíolizodo de Abordqgem sociol GtRAssoL,tendo como pÚblico olvo crionços, odolescentes, iovens, odultos, idosos e fomílíqs que utirízomespoÇos pÚblicos cômo Íormq de morodio e/ou sobrevivêncio, cujo ingresso de ocesso no serviçoé por identificoçôo por porte do equipe técnico do servíço, otrovés de busco qtÍvo, demoncroespontôneo ou referencíodo em outros órgÕos.

www.nocercrionco.org
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direcionodo oo público olvo de crionços e odolescente, tendo como critérios de qcesso q
solicitoçôo de ocolhímento por meio de medido protetÍvo de obrigo, como preconizo o Estqtuto
do crionço e do Adolescente, Art. 101, destocondo que o principol porto de entrodo é o
Conselho Tutelor.

No ono de 20i8' o Associoçôo PÔo do vido, reolizou 3s {trinto e cinco} ocolhímentos, entre
crionços e odolescenies sob medído protetivo, no foixo etório, conforme Grofico I - 43% decrionçosde0030nos,seguidode26%de407onos,23%degol00nos.5%det20150nose
3% l6 o tB onos incompletos.

Gróficol-FoixoEtórÍo

r i].it:àiiL:,
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Fonte: Diognostico sociol _ Acolhímento NACER, 20tg.

Quqnto oos Íomiliores dos ocolhídos, destocomos que registromos Bg otendimenios. emgue ocomposiçôo fomilioropresento de43%com I o2integrontes.43%de 3o 5 integrontese
l4% de ó o l0 integrontes, no foixo etório enconÍromos o seguinte perfil: 3ó% dos fomiliores tementre2T o40onos' 20%deodolescentes, l6%decrionços(7o 12onos), 14%delgo2óonose
14% de 4l o ó0 qnos.

Quonto o Escoloridode dos ocolhidos no ono de 201g, 4670 nôo tinhom idode escolor ouopresentovom olgumo dificuldode no inclusôo escolor, oro por questões documentois ou por terentrodo no ocolhimento no finql do ono,23%cursondo do I o o 40 ono, 17% do50 0 go ono, I 1% nol" ciclo (moternol) e 3% estôo cursondo o EnsÍno Médio, como opresentodo no Grofico 2.

www.nocercríonco.org
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Grófico 2 - Escoloridode
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Fonte: Diognostico sociql _ Acolhimento NACER, 2018.

Quonto oo item situoçÕo de trobolho sejo de ordem formol, informol. desempregodo ouem reloçõo o rendq per copto' os dodos opresentodos se referem-se dos fomÍriores, sendo s4%reolizom trobolho infqrmol. 23% entôo empregodos formolmente (cLT). 20To dosÍomiliores estõodesempregodos e um percentuol de 3% recebem benefici; .:; í,ã'ui'r.,oouo o rendomensolB0% recebem oté um solorio mínimo.
NÚmero de pessoos inseridos no codoslro único, temos l ocorhidos que recebe tem ocodostro Único' cujo recebe o Beneficio de prestoçõo contínuodo, devído ser pcD que reguercuidodos específicos' e o beneÍício tem q finolidode de custeor seu prono de soúde, e todos osnecessidqdes especificos que suo condiçôo reguer. Ao entrorem no serviço de Acorhimento oBenefício do Bolso FomÍlio é bloqueodo, umo vez gue o crionço nõo estó mois com fomiriores.situoçôes de omeoços e violoçÕo de direito identificodo s: 43roindicom vulnerobilidodesociol' 24%Risco Pessool e sociol, lB% Abondono de rncopoz, g% Abuso sexuor,3% situoçÕo deruo e 3% AdoçÕo ilegol' Entre os sítuoções de vuÍnerobirÍdode socíor os moís reconentes sÕo:Íomllios que ió Íorom qdverlidos pelo Rede primorio de proteçÕo e nôo houve mudonços quontoos orientoções' sejom eslos sobre escolorizoçÕo, hÍgiene, documentos ou oté forto dedocumentos primordiois' Quonto oo Risco sociol o vio de regro sõo violêncio introfomilior enegligêncio.
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Grófico 3 - Situoçôes de omeoços e vioroçôo de direito identífícodqs

: Atlaodono ds iEepaz

* Vrlneratilidade Social

' Risco Pe$el e Social

Âbus S€xual

* shudção de fiua

I Ad0çâo lesal

Fonte: Diognostico sociol * Acolhimento NACER, 201B.

Potenciolidode/hobilidode identificodos nos otendímentos com os usuórios - Irobolhor comos fomílios dos crionços e dos odolescenfes ocolhídos em obrigos imprico em compreender suoconfiguroçõo' buscor suos competêncios e entender suo inserçôo no cornunidqde. o trobolhocom essos fomílios fovorece o superoçõo dos guestões, por vezes bqstonte comprexos, quecontribuírom poro o ofostomento do crionço ou odolescente do convívio fomilior.
É importonte compreender como os fomílios estõo viven.,o"o"'. ,nro;; a. ofostomentode seus fílhos e potencíolizólos poro o retomodq do convívio e exercício de seu poper deproteçÔo e cuidodos. Nesse sentido. é importonte otentor poro q Íormo corno os fomílios doscrionços e odolescentes sôo significodos. É preciso otentor poro gue essos fomílios nÕo podem serconsiderodos "copozes" ou "incopozes", "estruturodos', ou ,,desesÍruturodos,,, ,,porte doproblemo" ou "ogente tronsformodor", porem ser considerodos fomílios como ,,oliodos,, ou"roptores de seus Íilhos"' Neste senÍÍdo, quondo ocomponhodos por umo equipe especÍorizodo,desenvolvem hobilÍdodes e potenciolidodes, como: superoçôo do situoçÕo de violêncio otrovésdo desenvolvimento de copocidodes odoptotivos poro a vído diório, resurtondo nodesenvolvimento do resiliêncio. outonomio pessool e sociol.

5. DESCRTÇÃo Do PROJETO

o Projeto "NACER em Movimento" viso ô oquisiçôo de moterial permonente, um corroutilitório e umo moio' que serõo utilizodos no reolizoçôo de otividodes externos reolizodosrotineiromente pelos crionços e odolescentes. bem como, pelos profissionois que osocomponhom em eventos culturois, órgõos públicos e/ou porticulqres e de promoçôo de soúde.no modolidode de Proteçôo sociol EspeciaÍ * Alto complexidode, serviço de Acolhimento

www.nocercrionco.org
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NACER

Abordogem Sociol.

lnício: Agosto/2020 Término: Fevereiro/202 I

os incisos lll o v do ort' 87 do Estotuto do crionço e do Adorescente ossegurom oimplontoçõo de político de proteçÕo especiol às crionços e odorescentes considerodos emsituoçõo de risco pessoole sociol' Em Monous temos solicitoçÕes de ocolhimentos expressivos decrionços e odolescenies vítimos dos mois diversos e ogrovontes formos de violoçôes de direitos:negligêncio' obondono' violêncio sexuol e mous trotos entre outros. Neste orhor, o AssocioçõoEducocionol e Beneficente PÕo do vído, oferendo §erviço de Acolhimento inslitucÍonol,propiciondo oções e progromos destinodos oo otendimento dessos crionços e qdolescenres
excluídos' ou nõo beneficiodos pelos políticos sociois bósícos (ort. 87, t, oo rstotuto do crionço edo Adolescente)' que necessitom ter ossegurodos seus direitos fundomentos como obsolutoprioridode: direito o vido' soÚde, o olimentoçõo, à educoçôo. oo rozer, q convivêncio fomirior ecomunitório e demois direitos.

o serviço de AcoÍhimento lnstitucionql oferece ombiente ocolhedor com ospectosemelhonte oo de umo residêncio; montém um corpo de proÍissionois copocitodos de Assistentesociol' Psicologo' Pedogogo, EnÍermeiro, cuidodores, Auxilior de cuidqdores Adminislrodores,cozinheiro' ouxilior de cozinho, motoristo, entre outros, poro o exercício dos otividqdes deocomponhomenfo dos crÍonços, dos odolescentes e de suos fomílÍos.
Neste cenÓrio' reolizomos oções em CIrlÍcuroçôo com equipomentos e serviços docomunidode locol' visiios domiciliores, porq Íovorecer o convívio fomirior e comunitório.Atuolmente' o entidode dispôe de 0i (um) coro que nõo consegue otender todos os demqndosque q entidode opresento' sendo qs que mois demondqm sôo os: escorores (revor e trozer oscrionços nos escolos) e de soÚde (vocinoçôo. exqmes, consultos, situoções emergenciois, entreoutros), olém de pegor dooções diversos, odvindos de todos os Zonos de Monous.
o serviço de Abordogem sociol reolízodo pelo pRoJETo GIRASSOL otende e ocomponhocerco de g0 (novento) odolescentes de I 2 o 17 onos, serviço de opoio socioeducqtivo nq defesoe ofirmoçôo dos direitos do odolescente, visondo o desenvorvimento de copocidodes epotenciolidodes' com vÍstos oo olconce de olternotivos emoncipotórios poro o enÍrenfqmento dorísco sociole pessool.

Por ser um período corocterizodo psiquicomente por inseguronÇqs, luto do infôncioperdido e orgonizoçÔo de uma novq identidode, os odorescentes experimentom momentos deinseguronço e indefiniçÕo, relocionodos à construçôo de novos moneiros oe se situor no mundo
www.nocercrionco.org

L



soUdóvel de suo personolidode. Nos dios de hoje. porém muitos dessos referêncios encontro m-seempobrecidos OU mesmo ousentes culturolmente o fovoreceque e potenciolizo os nscosvivenciodos pelos Jovens, evidencio dos ossim, no5 frogmen tos de discurso.
As otividodes ofertodos pelo projeto Girossol opresento-se como opoío socioeducotÍvo.com debote sobre dilemos que deem significodo o volores e otitudes, tombém serôo reolizqdosposseios e pesquisos em outros ombienles, dentro ou foro do boino, sendo excelentesoportunidodes poro o exploroçôo do cidode, poro odensor o convívio e exercitor suoporticipoçÕo em grupos orgonízodos em torno de cousos comuns. As expressÕes ortísticos sÕoinÚmeros entre os odolescentes e representom um conol de expressõo de suos inquietoções epropostos de mudonço' por isso, tombém sôo volorizqdqs, urno vez gue obrem cominho porq odíscussÕo do diversidode' dos diÍerentes referenciois de cufuro e de seus posicionomentos, ossimcomo' o estimuloçôo qcesso oos serviços dos políticos sociois, o esporte, o curturo, o oprendizododos tecnologios digitois e multimídio

o serviço montém um corpo de profissionois copocitodos poro o exercício dos otividodesde ocomponhomento dos odolescentes e de suos fomílios, l."ori.onoo oç;.; odiculoçõo comequÍpomenlos e serviços do comunidode locol, poro fovorecer o convÍvio fomÍrior e comunitório.A provo de que iniciolivos desto nolurezo se troduzem .* oaor"no, ,t.roluções,, docotidiono' no sentido de que codo sujeito opresento copocidoa";";;;;.io ooro rronspor osdificuldodes socíois' econômicos e emocionois, podendo enÍrentor e superor problemos e

:,::j:::tes, 
desde que rhe seiom orerecidos oporrunidodes de oscender à condiçÕo de

Porq tonto' opresentomos o Proieto NACER "em Movlmenlo,,, que viso o oquisÍçôo de doÍsveículos' sendo um co*o populor e umq moto, ombos serõo usodos poro otender os demondosque os setores do psicossociol e Recursos Humonos/RH opresentom, sejo no entrego de umdocumento poro olgum órgÕo, reunÍÕes externos. visitos domiciliores, oudiêncios. expediçÕo dedocumentos' entre outros otivÍdodes que necessitor otender direito e indiretomente os ocolhidos eos odolescentes otendidos pelo proieto Girossol. cobe ressorÍor, gue o moto seró poro otender

:::"::;:Tiços 
(enrrego de documenros, morcoçõo de consuro, enrre outros) sendo mois ósir

NesÍo perspectivo' estondo o NACER otendendo os demqndos opresentodos, vomossomor os seguintes resultqdos:

. Curto prozo - O rompimento do ciclo do violoçôo dos direitos. euondo o ofostqmento doconvívÍo fomiliqr for medido mois odequodo poro se gorontir o proteçôo do crionço e doqdolescente em determinqdo momento, o obrígo possor o ser guordiôo regor, ofertqndo umombiente de opoio' seguronço' cuidodo e proteçôo, ossim o curto prozo o ocorhido nôo fico moisexposto o situoções de risco.

www.nocercrionco.org
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Assocloçcio Educoclonole BeneÍicenle pôo do Vido

o Médío prozo

Duronte todo o

otívidodes que

período que o crlonço ou odolescente Íicom ocolhidos no obrigo. é reolizodo
buscom trobolhor seu desenvorvimento integrol. o superoçÕo de vivêncÍos de

seporoçôo e violêncio e o oproprioçôo e ressÍgnificoçôo de suq históríq de vídq, buscqndo o
fortolecimento do cidodonio, outonomiq e o inserçôo socíol, estes sendo prevençÕes de
ogrovomentos e reÍncidêncios.

r Longo Prozo - lndivíduos e fomílíos proÍegidos e restobelecendo outonomio e incluídos em
serviços e com ocesso o oportunidodes, o resultodo o longo prozo é construído otrqvés do rede
intersetoriol' poro forlolecer o complementoridode dos oções e evitor sobreposições, com osdemois políticos pÚblicos e instituições que compõem o sistemo de Gorontio de Direitos, bemcomo com os movimentos sociois, no busco de um objetivo comum, crlonços e odolescentes livrede quolquer violoçÕo de direifos.

Em coso de continuÍdqde do projeto e opós o término do Íomento, o monuÍençÕo doveículo e do moto seró feito otrovés de recursos próprios e porcerios. reolizqndo os revisôespreventivos poro o boo conservoçÕo e uso do veículo. cobendo ressoltor. ; " orgonizoçÕo
possui umo gorogem poro suo guordo.

Possibilitor o reolizoçõo de qtividodes extemos com ou peros crionços e odorescentes, poro
otender os demondos dos equÍpes do AcolhÍmento lnstitucionol e do Abordogem sociol Girossol.

Adquirir um coro utilÍtórío e umo moto, que otendo os necessÍdodes operocionois quonto
oo exercício dos otividodes propostos pelo serviço de Acorhimento e Abordogem sociol.

Gorontir o ocesso dos crionços e odolescentes ocolhidos, às otividodes externos.
relocionodos o recreoçôo, educoçôo, ossistêncio sociol e soúde por meio de tronsporte
opropriodo;

ofertor servÍços de gorontio de direito oos odolescentes em risco pessool e sociql, otrqvés
de oçôes coletivos de cidodonio, poro emíssôo de documentos e promoçÕo do soúde;

a

a

20 crionços e odolescentes e l0 fomílios índiretqmente, otendídos pelo Acolhímento
lnstitucÍonol, e 90 odorescentes otendidos pero Abordogem sociqr.

www.nocercríonco.org
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Aumentor em 7o7o o reolizoçÕo dos otividqdes propostos pelo Serviço de Acolhimento e
Abordogem Sociol, no período de 0ó rneses.

Aumentor em 80% o porticipoçõo dos crÍonços e odolescentes em otivídodes exlernos, no
período de 0ó meses;

Amplior em 70% qs oferfos de serviços de gorontio de direitos oos odolescentes qtendidos
pelo projeto Girossol. no período de 0ó meses.

ô. PROCEDIMENTOSMETODOTóGICO§

EXECUCÃO pAS AflVtpApEs

| - Elopos de Execuçôo

Etopo 1

l 'l utilízor o corro ou q molo, poro reolizor otividodes que requer ogilidode e proticidode
(entrego de documentos, morcoçõo de consulto, entre oulros). sero reotizodo conforme os
necessidodes opresentodos e registrodos em um Diorio de Bordo, contendo itens que Írõo
evidencior o utilizoçôo porq que se destino o presente projeto.

Etopo 2

2'l Reolizor otividodes que possibilitem o fortolecimento de hobilidodes, optidões,
copocÍdodes e competêncios dos crionços e odorescentes, de modo o fortolecer
grodotivomente suo outonomio.

Alividode: Soídos posseÍos. culturo e lozer.
Dios do Semono: I Sóbodo/mês. CH:3 horos/dio (crÍonços)
Dios do semono: 4 euortos-feiros/mês, cH: 3 horosldios - odorescentes.
Profissionois envolvidos: motoristo, ossistente sociol, psicologo, pedogogo, educodoro

soctot e cuidodoro.

objetivo: Desenvorvimento soudóverdo crionço e do odorescente

2'2 Proporcionor os crionços e odolescentes, o porticipoçôo êm oções cole1vos decidodonio' por meio de porcerios estobelecidos com o Rede socioossistenciol.
Atividode: AçÕes Sociois (educoçôo, lozer, ossistênciq sociole soúde).
Dios do semono: conforme o demondo, sendo 2 otividodes por mês poro os crionços e S

olividodes por mês poro os odolescentes. CH:3 horos/dio.
ProÍissionoís envolvidos: motoristo, qssistente sociol, psicólogo, pedogogo, educodoro

socÍole cuidodoro.

www.nocercrÍonco.org
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otuolizoçôo de vocinos, profiloxio dentorio, corte
(bullying, drogos, violêncio, sexuolÍdode, geroçÕo

de cobelo e porticipoçôo em oficinos temótÍcos
de rendo e outros)

2'3 Deslocor os ocolhidos poro consultos médícos e exqmes loborois, conforme demondoe/ou necessidodes opresentodos, sendo o serviço de ocolhimento ofertodo de segundo osegundo {24 horos inintenuptos}, inclusive em sisÍemo de prontõo. profissionois envoÍvidos:motoristo, enfermeÍro {o), culdodor e/ou o equipe de plontÕo.

Etopo 3

3' l ofertor serviços de gorontÍo de direitos oos odolescentes otendidos pelo projetoGirossol.

Atividode: Ações SocioÍs.

Dios do semono: conÍorme o demondo, verificodo otrovés dos escutos emergenciois. cH:6 horos/dio.

"o"ro.l;::::::- 
envolvidos: mororisro, coordenodor, ossistente sociol. psicótoso, pedososo e

objetivo: Encominhornento porq'o Rede socioossistenciole de promoçÕo o soúde.

7. CRoNOGRAâ A DE EXECUÇÀo DAS ATTVTDADES

www.nocercríonco.org

MeÍq Elopo
dqs olividodes

lndicor Físlco

Melo I

Aumentor em
70% o reoÍizoçôo
dos otividodes
proposÍos pelo
Serviço de
Acolhimenlo e
Abordogem
Sociol, no
peíodo de 06
mesês.

Melo 2

AumenÍor em
8096 o
porticipoçôo dos
crionços e
odolescentes em
oÍividodes
externqs, no
peíodo de Oó
meses;

l.l Utilizor o cqro ou
o moÍo, poro reoÍizor
qtividodes propostos

pelo Serviço de
Acolhimento e

Abordogem Socio

2.1 Reolizor
otividodes gue
possibiliÍem o
fortolecimenlo de
hobilidodes,
optidÕes,
copocidodes e
competêncios doscrionços e
odolescenles. de
modo q Íortolecer
grodotivomenle suo
outonomio-

Seró reolizodo
conforme os
necessidodes
opresenÍodos e
registrodos em um
Diório de Bordo,
contendo itens
gue irõo
evidencior cr
utilizoçôo porcl
guê se destino o
presente projeto.

Atívidode:
posseios, culturo e
lozer,
Diqs do Semonol l
Sóbodo/mês. CH:
3 horqs/dío
{crionços)
Diqs do Semono:4
Quortos-
feirqs/mês. CH: 3
horos/dios
odolescentes.
Profissionois

Crionços e
Adolescentes
{Acolhimento)

Adolescenles
(AÍendidos

pelo
Abordogem

Sociol)

Crionços e
Adolescentes
(Acolhimento)

AdolescenÍes
(Atendidos

pelo
Abordogem

Sociol)

lnício Iérmino

20 Agosto/2020 Fevereiro/2021

90 Agosto/2020 Fevereto/2021

20 Agosto,/2020 Fevereiro/2021
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Fone:

2.2 Prgporcionor' oscrionços e
odolescentes, opoúicipoçõo em
oçôes coletívos de
cidodonío, por meio
dê porceríos
estobelecidos com o
Rede
Socioossislenciol.

2.3 Deslocor os
ocolhidos poro
consultos médicos e
exomes loborois.
conÍorme demondo
e/ou necessidodes
opresentodos,

psicólogo,
pedogogo,
educodoro sociol
e cuídodoro.
Objetivo:
Desenvolvimento
soudóvel do
crionço e do
odolescente

Atividode: Açôes
§ociois
(educoçõo, lozer,
ossistêncio sociol e
soúde).
Dios do Semono:
Conforme o
demondo, sendo 2
otividodes por mês
poro os crionços e
5 

^otividqdes 
por

mês poro os
odolescenles. CH:
3 horos/dio.
Profissíonois
envolvidos:
moloristo,

educodoro sociol
e cuidodoro.
Objetivo:
Encominhqmento

icomponhomento
poro emÍssÕo de
documentos,
oluolizoçÕo de
vocinos, profiloxio
denlorio, corte de
cobelo e
porticipoçõo em
oficinos temóÍicqs
Ibullying, drogos,
violêncio,
sexuolidode,
geroçôo de rendo
e outros)

O serviço de
ocolhimenlo
oÍerlodo de
segundo o
segundo (24 horos
inintenuplos),
incÍusive em
sislemo de
plonÍõo.
Profissionois
envolvidos:
motoristo.
enfermeiro (o),
cuidodor e/ou o

sociol,

sociol,ossistentê
psicólogo,
pedogogo,

CrÍonços e
Adolescenles
(AcolhimentoJ

Crionços e
Adolescentes
{Ácolhimento)

Agosto/2020

Agosto/2020

Fevereiro/2021

Fevereiro/202.I

www.nocercrionco.org



plontôo.

Amplior em 7W
os oÍertos de
serviços degoronlio de
direitos oos
qdolescenÍes
otendidos pelo
Projeto Girossol,
no período de 0ó
meses.

Meto 3

3.1 Oferlor serviços
de gorontio de
direitos oos
odolescenles
otendidos pelo
p§eto Girqssol.

Diqs do Semono:
Conforme o
demondo.
verificodo olrovés
dos esculos
emergenciois. CH:
ó horos/dio.
ProfÍssionqis
envolvidos:
moÍorislo,
coordenodor,
ossislente sociql,
psicólogo,
pedogogo e
obordodor sociol.
Objetivo:
Encominhomenfo
poro o Rede
§ocioossislenciol e

promoçôo o

Atividode:
Sociois.

AçÕes

de

Adolescenles
(AtendÍdos

pelo
Abordogem

Sociol)

Agosto/2O2O Fevereko/2O21

8. AFERTçÃo Do§ RESUTIADOS

Oblelivos Resulfqdos e§peÍodos

e umo mofo, que olendo
às necessidodes

operocionoís quonlo oo
exercício dos oÍividodes
proposlos pelo Serviço de
Acolhimento e
Abordogem Sociol.

Adquirir um coro
Aumentor em Z0% o
reolizoçôo dos otividodes
propostos pelo Serviço de
Acolhimento e Abordogem
SociqÍ, no perÍodo de 0ó

meses.

- Diório de Bordo Mensol;
- Relotório Mensol
- Regislro Fotogrófico.

o ocesso dos
crionços e odolescentes

ocolhidos, às olividodes
extemos, relocionqdos q
recreoçôo, educoçôo,
ossislêncio sociol e soúde
por meio de tronsporte

<rpropriodo;

Aumenlor em gO% o
porticipoçôo dos crionços e
qdolescentes em otividqdes
extemq§, no penbdo de Oó

meseS;

Número de crionços e
odolescentes otendidos.

- Diorio de Bordo Mensol:
- Relotório Mensol
- Registro de Aiividode Exlerno;
- Registro Fotogrófíco.

gorontio de dkeito oos
qdoÍescenles em rísco
pessooí e sociol, otrovés
de oçÕes coletivos de
cidodonío. poro emissõo

de documentos ê
promoção do soúde;

serviços

Amplior em 7O% os ofertos
de serviços de goronlio de
direitos aos qdolescentes

otendi.dos pelo projeto
Girossol, no período de 0ó
meses.

Número de crionços e
odolescentes olendidos.

- Diório de Bordo Mensql;
- Relotório Mensot
- Registro de Atividode Externo;
- Regislro Fofogrófico.

www.nocercríonco.org
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Monous Amozonos

Assocloçtio Educoclonol e Beneficenle pcio do
CNPJ 01.553. z8010001-ó0

Ruo 35, N 02 Bronco - Porque Dez de NovemConjunto Costelo
cEP. ó9055-530

Fo n e : (092) 33 A2- 6282 / 9 9326- ó222 E-moiÍ:contoto@nqcer.org.br

9. DESCRTçÃo DAS DESPESA§ E RECE|TAS

9.I. RECEIIAS PREVISIAS

9.2. DESPESAS PREVISIA§

9.2.1 PLANO DE APrrcAÇÃO

9.3. DEI.ATHAMENIO DAS DESPESAS (MENS URAR O VALOR PARA CADA ITEM)

r0- DE I .00)
BTICA

FEVEREIRO
ABRIL MAIO JUNHO

RO:

VAr.oR (R§)
Volor dísponibilizod o pelo Emendo

50.000,00

TOTAI. DA RECEIIA - 50.000,00

vAroR (R§)

co,o utiritório íor çe6fli6;onodo. direçÕo hidróurico, ororme, trovoelétrico nos portos, .ornuJ*"l õ;"#i

MoterioÍ Permonente:

Moto mo(siste de portido elétríco, ooinjeç eletrônico, combustívelo

39.300,00

10.700,00

33.90,30,rlATERIAL DE

ORDEM ESPECtFtcAçÃO UNIDADE QID
VATOR

UN|TÁRrc
VAI.OR
IOTAT ATIVIDADE

DESC DA

OI

oÍro Utilitório
condicionodo,
direçõo hidróulico
olorme, -ir;;
elétrico nos portos.
combustível
gosolÍno).

C íor

UND 0t 39.300,00 39.300,00

02

(sistemo deportido elétíco,
injeçÕo .bhá;;;:
combustível

Moto

osolino

UND 0l r0.200,00 r0.700.00

Seró utilizodo poro o
reolizoção dos otividodes
exlernos. com registo no

Diório de Bordo.

vÂtoR TOIAI -+

MEIA

J

R§ 50.000,00

l0.r -

JANEIRO

P

www.nocercrionco.org
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r I. DECTARAÇÃO DO PARCE|RO pRtvADo:

No quolido de de representonte legol do porceiro privodo decloro,Estodo do Am
poro fins dê provo junto ooozonos, porq os efeitos e sob os penos do Lel. que inexisle quolquer débitomoro OU sÍtuo çÕo de inodimplêncio do depropo nente om o Tesouro Estoduol OU quolq uer orgÕ oOU entidode do odministroçôo público estoduol impeço tronsfeque o rêncio dos recursos.

Pede Deferimento,

Monous, _ de de

oRA-

Ássrnorno dolo enÍrodo do Ofício

oB§ERvAÇÃo: Quondo.o.decloroçÕo prestodo pelo porceiro privodo dotorde mois de 30 (trinto)dÍos' exigir-se-ó o suo retÍficoçoo pàiã;.r"brõá;JJüril;e Fomento ou Termo de porcerio.

12. APROVAÇÀo pEro PARCE|RO rúsllco:

LOCAL E DATA:

PARCETRO púsr_rco:

(Represenionte Legol responsóvel pelo dos recursos nq unídode concedente)

effiu

APROVADO:

www.nocercrionco.org


