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TERMO DE FOMENTO NO OO5I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OO5/2O2O.FEAS, QUEENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADo DA ASStsrÊNctA soctAl _ sEAS,
ATRAVES Do FuNDo esraóuel - pÃ
essr_srÊrucrA socrAL _ FEAs e essóãaçÃô
EDUcActoNAL E BENEFTcENTE pÃo oa vtôe -
NACER

No dia 24 de agosto de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA DE
ESTADo DA ASSlsrÊNclA soclAL-sEAS, situada na Avenida Darcy yargas,77,
chapada, cEP no 6g.oso-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermedio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.SEAS, CNPJ NO
01'742'414/0001-59, através do FUNDO ESTAbUAL DA AsstsrÊNcia soctAL -FEAS, doravante designado simplesmente pARcElRo pOgLrcô, n".te atorepresentado por sua secretárÍa de Estado, a sra. MARtcíLlA TEIXEIRA DA cosTA,
brasileira, casada, servidora pública estadual, inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM,e CPF sob o no 193.078.962-91, residente e domiciliada na Rua Visconde de porto
seguro, no 500, Frores, cEp 69.osg-ogo, Manaus/AM, e do outro rado, AssocrAÇÃo
EDUCACIONAL E BENEFICENTE PÃO DA VIDA . NACER, CNPJ:
01'553'780/0001-60, Associação Privada, com sua sede em: Rua 3s, no 02, Conjuntocastelo Branco, parque Dez, cEp no 6g.055-s30, Manaus/AM, neste atorepresentada por sua representante legal, MAGALY AZEVEDo ARRUDA ARAúJO,
b'-rasileira, .eesadá, 

ênrêrmêil'à, com inscrição no RG sob o no 107g4go-g, ssp/Alt/t;ê-- -no CPF sob o no 309.863.032-91, com residência e domicílio em: Avenida FernãoDias Paes Leme, no 149, Dom pedro, cEp no 6g.042-4g0, Manaus/AM, doravantedesignada PARCEIRO PRlvADo, tendo em vista o que consta do processo
Administrativo n" 01.01.031101.00000275.2020 - sEAs, doravante referido porPRocESSo, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado opresente TERMo DE FoMENTO, de acordo com as minutas aprovadas nosProcessos n" 0017ggtzo16-pGE e g7t1s - PGE/AM, que se regerá pera Lei no13;01912014, Resolução n' 12112e lnstrução Normatíva n" ogt2oo4-§cyccE, e pelasJ cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem
a transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 01

por objeto
0do
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Deputado Estadual Adjuto Rodrigues Afonso, para aquisíçâo de um trailer, para a
promoção do banho itinerante êontribuindo, assim, para o resgate da dignidade
humana e promoção da cidadania, a partir de condiçÕes básicas de higiene, bem-
estar e saúde à populaçâo em situação de rua.

cLÁusuLA SEGUNDA - Do REcIME DE coopERAÇÃo: A cooperação mútua dos
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCETRO púBLtGO reatizará:

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

A) O PARCEIRO PR|VADO realizará:
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. IUIAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAúJO, brasiteira, casada,
enfermeira, RG nó 1079480-8, ssp/ANI, cpF no 309.g63.032-g1, como responsável
solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na
parceria.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES: Para reatização do objeto desta.
parceria, os parcêiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBLICO
1. Liberar em pARCELA úNtcA, a quantia referida na cúusulA DE VALoR, na
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
apos a publicação do extrato deste Termo;
1' Proceder a orientação, fiscalização e avalíação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a pubrÍcação do extrato desta parceria;
3' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluç âo 12t12
- TCE/AM
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A) PARCETRO PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

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

2. Fabititar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do
PARCEIRO PÚBLlco na execuçáo do objeto desta parceria;

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

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

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

6. Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduaís em conta
específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNCIA No 337g-2, CONTA
CoRRENTE No 38.141-1, BANCO: BRASIL, com aplicação financeira cujos
rendímentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste
ajuste;

7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e
do Tribunal de- C-_ontas aos processos, aos documentos e às informaçÕes
relacionadas ãG§fá parceria, bem como aos locais de execuçaà-oo respectivo
objeto;

8. Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) dias
da conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento da
conta da parceria por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

9' Pôr adesivo nos bens móveÍs adquiridos com recursos provenientes deste termo,
que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo puBllco.

PARÁGRAFO ÚNlco - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar o
quantitativo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapa
que apresente funcionalidade, se for o caso.
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CLÁUSULA
TESPQNSáVCiS

QUARTA DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

A) PARCETRO PUBLTCO:
1' Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.

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

CLÁUSULA QUINTA . DA FISCALTZAÇÃO: O PARCEIRO PUBLICO PTOMOVETá O
monitoramento e a avaliação do cumprímento do objeto desta parcería.

PARÁGRAFO pRtMEtRO: para imptantação das ações de fiscalização e
monitoramento, o pARCEIRO PUBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda apl icação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PUBLTCO emitirá retatório técnico de
monitoramento e avaliaçáo da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, qr" 

-o

homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo pARCEIRO PR|VADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: o gestor de parceira será designado através do extrato
deste TERMO, o qual será publicado no pruzo determinado na cúusulA DE
PUBLTCAÇÃO.
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CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAçÃo DE SiMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidôres públicos.

cLÁusuLA SÉTIMA - Do vALoR: o valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMENtÁnte: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa de
Trabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Dãspesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE003gs, emitída em
1810812020, no valor de R$ 5O.O00,OO (cinquenta mil reais).

cLÁusuLA NoNA : DA vtcÊNcrA E DA pRoRRoGnÇÃo: Este Termo deFomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de 2410g12020 a 24102t2021,podendo ser prorrogado mediante solicitação do pARcÉtRo pÉlúlôo, dãvidamenteformalizada e justificada, a ser apresentada ao pARCEIRo puBLlco em, no mínimo,trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNlco: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLlco quanoJ este der causa ao atraso na
Íiberaçâo de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

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

PARÁGRAFO úNIco: ocorrendo quarquer das hipóteses previstas
os partícipes são responsáveis peras obrigações que assumiram
denúncia, competindo ao pARcErRo pRrvADo a comprovação d
recursos que houver recebido, na forma da cráusura Terceira.

nesta Cláusula,
até a data da

e aplicação dos
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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
especíÍica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

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

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

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pÚblica pelos prejuÍzos resultantes e apos 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 parceÍros,
vedada a mudança do objeto.

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

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDOS: Na data da conclusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,produzidos ou transformados com recursos repassados peto pARcElRo púgllco
serão de titutaridade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFo ÚNlco: concluÍdo ou não o pruzode vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.
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GOVENNO OO ESÍADO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILTDADE: OS EqUiPAMENIOS E
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRO PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipotese de sua extinçâo,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.019t2014 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

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

Manaus, 24 de agosto de2020

MARICÍLIA DA COSTA
SECRETÁRIA DE ESTAD DA ASSISTÊNCN SOCIAL

Parceiro Público

AZEVEDO o
ASSOCIAÇÃO EPUCECIONAL E BENEFICENTE PÃO DA VIDA - NACER

Parceiro Privado

Testemunhas

O)
Nome: N .I^r'
CPF: CPF:
RG: RG: /9 Itt o SP â, n"l
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DIARI
ffi PonER ExBcuTIyo - seção tI' m

RESENHA DA PORTARTA No o58OAF/CM-2020o sêcretário de Estado cheÍe da. cr"ã úirií"i?riã,1'jil.", .*roo 
"o,o Decreto no 40.691. dê í6 Íjê r"io 0"1ôrô, oiô]riiL,"ãon."".ao a"D iária s: Ma na us/São pa u I o/Ma na us oo 

""rüoi 
.,f ãio, 

"lrri"",o 
frrot" Wof- cAp eopM, período: 2sl08 a zaoarzoio. ãiiJ;;;i;:;iü ê Ajudânciade ordens do Exmo. sr vce._Governao.rã" É.ài" 

"-"""rii,* êm visitaoficial à cidade dê São pauto- 
I

9e1ebf ú:ni,ã,;;d;##.J#,Í,:;i":üffi1iffi JliilJâ"JiiLaércio Jandir Amdt _ MAJ oopM, R"n"ro oo, 
.sãniJ"-,eàllll 

_"co" oornr,Bruno Jordeno da Sitva Briro -.g9 Oneü, Éi*.oi ffiJi;o" otiveira -ío SGT eppM, Watter penaÍorl Monteiro nrno - üôói ãiÉrr, ê RêinatdoJosé da Silva Coetho - 30 scr epprra, p"rlooo, rsloia-t+ãàizãzo, oq"riuo,Escotra, sesurânça e Acomoanha#;t" ; ;;;:;;"ff;"rador emações de inauguração dê êscota crache, *.1 o" ,"i"]pr"Ê," enr"g" oetomento e assisrência a populaÉo d" ,r;i"üo. Mã;;i"li.#tu.alrr,t"n"r"dos servidores: carÍos Atberro'Diag-_rqú - óà-iffiil;ffii,yt^ Gorsonio

*,"1I;" â::Jl"l,j;§ÍÍÍjqrf a za,úãád'"ur"ii,llàp","çao au

1"r"iaery.i"ó;"*;;;:ii§ff ^Iiilfi i'ff .*,::..:,",ar; jdo Estado. Meneus/rabattno.nt"n-rr" JJJãuíijol#' Làr",o l"nonArndt - MAJ eopM e Hetianiro aa sirva iimalil-s"à.i.o.eãrrr, p",iooo,24108 à 2stosl2o2o, objótivo: Acompanhar â9õê. ao goi"rrã'", virtudo deprogramas govemamentaís nos munjcípio dê.r;ü,rü-,'õãõ#in Consrante Arataia do Norre. Manaus/AM, sr o" lgo.ú d"ã oól' 
-",r.','

cEL. oopm. FABIANo rllcHaoo aó
secrelário de Esrado cheíe diô-aã M;ii",

fl? ,-".",llr"n: do numêrário, e 
Tnfomê o art. 90, mais trinia dias, para

ll]ll"ltuçíg d"_presraçáo de conras, contados Jaiai"imâi"r" ao rin"r ao
!:::g d" aptic€ção, sujeilândo_se â rômada de .ort"., ,ã ràà"" ízer nesseprazo.
lll - ORIENTAR ao tomador do adiantamônto que a prestaçáo de contasdeverá ser Íormalizada mediantê e aprêsênteção dos seguinlos docum€ntos:L Cópia do Alo de Concessão de Aàiantamento:
z. uopta da Nota dÊ EmDenho:
3. Comprovsnte da data de entrega do num€rário;
4. EXrato da Conla Conentê ban&ria, se tor o ãsp;5. comprovante do recothimento de raoã, qrãnll-iorr"r;
6. Reíação disq.iminativa da dêsp€sa;
/. uomprovanto originar das dêspesâs rearizadas, devidamentê classiricâ-das e numeradas seg uidamenre,' obs"r""nao-r" p*'iiã'""rrl""n*çao odi.sposro no arr. io do Dêcreto n. 16.396,;;;-úi;;#;;ãã ,rro.Cl-EllTtFteUE-SE, CUMpRA-SE e puauOue-§É.--
GABTNETE oo suBpRocuRAoon CÉúL-oótsrADo, Manaus, 24 deagosto de 2020

FAEIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
Subprocurador-Geral do Estado do Ar;;;""

Protocolo í9g5o

PROCURADOR]A GÊRAL DO ESTADO

3.ttlP-5-".:"1,", 
jr"*'ffi *];:"'f"'":lf i",uoi,*n,",,".ursospor

,Xffillill,"Jl"êE:"venientedor*oãe"pãáiã";ffi ffi:iberarooes-
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTAOO, no uso de suas atribuigões
CONSIDERANDO o teor do prÍ
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CONSIOERANDO, ainda. o our
te.sgs, de 22.t2.% 

"*' w vuê corlstâ do art' 40' inciso l, ll , do Decr€to n.

RESOLVE:| - AUTORIZAR a liberacãô Ae JiantaÃento em noms de servídoraSoLANGE coRRen.nuru?s marícura 
". 

iàisãó-r,'i,,'i.llaror oe nc
l.-o.o.o,oo: 

no..etemenro de SeMço s3gosà foriã.!"*çll à ,o"",."
;ff*ilijjt'*,' I Íim dê suprir as necessidàdes *Ã a"lpãÀ dê pronro

ll - ESTABELECER de acordo com o.Dêcr_êto ds n. í6.396 de 22.,t2.94, art.7o o prazo de noventa dias para 
"prioú" ao 

"jt.;#:ffi:: conrar da

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOpoRTARTA H. sotzozocspêÉ-- -DESIGM a servidora oue no

:dl"tsrer.,d;;J;üü?'ff.3ÉJ:f"?".'""#;,J[:ll1ff :ffi ÊItado-FUNDpGE.
O§UBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuiçóes
CONSIDERANDO o teor dô p
õõn õi õE iiffi ;ã ; à',T ;:í#ffi :*, i1":,ili,,ll,?l;le! o a Lei n g or s,
CONSIDERANDO, aínda. o orro.sú a" ãi.iz]g+ "'wo' w quê consta do art' 40, inciso l, ll, do Decreto n.

i:.ml,ll":ffi+lf uigir+ii:uif *h§* jüi§::
suprir^as-necêssidados com dâspesâs miúdas de pronto pagemento.rr - ESTABELEcER de acordo'co, o o""iàãê-":áããã de 22.12.s4,arl. 70 o pÍazo de noventa diaspara apllcaçao, do adiantamento, a contârda data de enrÍBse do numerário, e_conÍomie ó árt.ii, piãià-oe 30 (trinta)

i:]f:1T.",",.=tf sig",fl :'J,r,sff #!Éil*f ..Tl1ttu:*-j
rzer nesse Drezô-
lll - ORIENTAR ao tomâdor do adiantamento que a prestâção de contasdeveÍá ser Íormalizada modiant

l:ti:q:-lJi;;êô§"J#':"";i':""i:Xgffi 
dossesuinteãdocumentoi:

z. uopta cÍa Nota de Eínpênho;

:, :.11?ly:11" da larâ de enrresa do numerário;
: :::1?-9:_9""ra Corênro banêria, se íor o úso:

§:i:ilffi Ti§Í,:,f,tr1'JX"â'3#L1,0"'quandoÉouver;
,. \,ompÍovantÊ originar das despesa§ r€arizadas, devidamenre crassiÍica-oas e numeradas seguidamentê,' obse*""ao-r" i*ã'.rã'"-piu""nt"çao o

:ri§Jig$;.ri fl,trmHâ?tl{?'axi:ii:il'j,^l-T,. ."agosto de 2020

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS
subprocurâdoÊcerat do Estado doilil;",
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sobrê os procedimêntos ê sitérios para
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ocupante do cârgo dê provimêntô
Tabela constante dâ Lei n.o 3.

especificado, no valor rêspectivo de nível da30í, d6 OB dê outubro dê 2008:
N. Nomê

A Contar1 Robinson de Souza
Oliveira Junior lll -AD-3 í3

Dlário0ficlal do Estado do Amazonas
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RssocnçÃo EDUcACIoNAL E BENEFIcENTT pÃo on
Nome

VIDA
CNPJ
0r.553.780/000t -ó0

Endereço
Ruo 35, no2B - Conjunto Costelo Bronco/p_10

E-moll
contoto@nocer.org.br

no do P-I0Ce Sociol
Ponto de reíerêncio

Munlcíplo
Monqus

UF

Amozonos
CEP

ó9055{30
Telefone
(921 3302-6282 1 t02) 9e326-6222
P2l

CPF
833,888.ó92-00

RG

1793562-8 M
Corgo
Diretor Executivo

cEndereço
Sffiii

UR Loris 9 dICordovil, a Flores ó9043-000

Nome
Willíjone Ferreiro Sobóio

ROJ

r$
,q

ProÍlsstio
Assistente Sociol

No de inscriçõo no Conselho

E-moil
servsociol@g

j."lli:ilr4 Í_,gi
l"

í r;.. \... {. "l
,.-r!.!...,,; !..,- "i-lr í

.br

i ,I : ,rr I !

i',1 l, ' !

O Coordenodor do
SÍm(X ) Noo( ) Coso nôo, insiro os dodor do responsóvel técnico

o

r. DADOS CADASTRATS DA ORcANtzAÇÃo pRopoNENTE

2.

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

3. OUTROS PARTíCIPES

Nome
CNPJ

Endereço
E-moil

Muni UF CEP T

Nome

ProÍissõo N" de lnscrlçõo no Conselho

E-mqil Contoto

WWW.OOCercrionco.org



4. DEscR!çÃo DA REAUDADE

4.1. Histórico do Fundoçôo

Fundodo em rg9ó, como "Lor de Amporo o crionço Desemborg odor Condido
Honório", com sede situodo o Ruo 6, no ô2, ed 2r - sôo José ll, no cidode de Monous,
o instÍtuiçõo foi tronsformodo em 2015. em " Associoçõo Educocionol e Beneficenle
Põo do Vido", e hoje prestes o completor 24 os, reunindo diversos progromos e
projetos no óreo do ossistêncio

(Núcleo de Assistêncio à Crionços

de Acolhimento lnstitucionol poro
fotor quem vem consolidondo o
Crionço o oo Adolescente do Estod

A

Abordogem

onos, com o

de enfrentomento

como formo de

No ono
poro Serviço de
foi reolÍzodo

culodo o Rede Acolher
pelos de

últimos

ole oo ro§

e fomílí lizom públicos

de,2,,$ll*l**Yjig1ldo,,,sJ&Ê,$.f,,1,Ios*6ffi eÍr:os
'd,9,,!,1P-riprfiJffi oes Técnicos

implontoçôo do progromo NACER

o de Risco). Oferto Serviços

no modolidode Abrigo,
porte do Rede de proteçÕo à

em 2009,

Cônjunto

e

odoA

.c'i: 
n 

9?§ ?rX d,o,fi :gt 1 
tçs, qe qv l.o [Í]ep lodo

ço, hoje TuhbiuÁonuo'.to' hr'o sb,,Âi âà;
Costelo Bronco, gfi166(:g..i.110,\ jirr ./\.:'-'r {': '.li-.' ..'.,.'"''.""i [-'í. .iI":01- i..-'

como formo de cominhodo hístórico, erencomos enÍre títuros, regisrros e
certificodos:

o) Certificoçõo do Conselho MunÍcipol de Assistêncio Sociol, com
inclusôo dos serviços de Abrigo e Abordogem socior, sob o núme ro 167r2ors;

b) certÍficoçÕo no conselho Municipol dos Díreitos do Crionço e do
Adolescente, sob o número O2,l t2}lS:

c) Título de Utilidode Público Municipol, pubticodo no Díório Oficiot do
Estodo do AM 06tO4lt99B.

d) certÍficodo de Honro oo Mérito com o Tílulo de Melhor porceiro, pelo
Associotions rnternotionore des Etudionts em scíences Economiques et
Commercioles/AtESEC, ono 2Ol 7 .

e) certificodo de Honro oo Mérito pelo lnstiluto Federol do Amozonos/lFAM,
pelos relevontes servÍços prestodos e o impocto socÍor orconçodo , ono 2017.

Entre os diretrizes que norteiom o execuÇÕo dos otÍvidodes, esrôo:
vwwv. nocercriqnco.org

jl.i,;i. i: j'-,tr i;l-i i_i,i:\i::
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ffi CEp. ó90ss-530 - Monous - Amozonos

Fone: (092) 3 302-6282 I 9 9326-6222 E-moir :conto to@nocer.org. br

N

Mlsseio: "Coniribuir poro interoçÕo sociol, oÍerecendo serviços diferenciodos
poro crionços, odolescentes, jovens, odultos e fomílios em risco. promovendo o
desenvolvimento integrol, o fortolecimento de vínculo, o quolidode de vido e o
gorontÍo de seus direitos em defeso do vido".

MsEo i'Ser reconhecido como instituiçôo de referêncio em AssislêncÍo Sociol
em nívelNocionol"

Volores "Tronsporêncio, Resiliêncio, Amor Comportilhodo, poixõo, Respeito à
Vido, Alegrio, Justiço, tntegridode, Ético"

Flnolldodes cumprir funçÕo reestobelecimento dos direitos.

o desenvolvimento decompondo umo rede de

polenciolidodes oos otendidos e o de suos fomílios

O NACER recebe odolescenf8s e crionços em situoçõo de
vulnerobilidode Juizo e
oferece o elos ento, e com Mois do
que suprir n s, o e e de seus

direitos, mo sem com os

Íomiliores

Visondo o pú de
três projetos: Apoioaês*M6e§r,Adolescêntes, {AMA);rAcônctiêsÕrrê:lBõõi:dolMido. o AMA
o co I he o dol escen t?"1 

? i"I lgii: pl?T ov? n do, 
?" p* ponhqmenÍo,médicor e' ," !i-" fli t.*, { ''' I i' ''r I "

ógico
duronte o pré-noÍol, glém de oriento

Aconcheso ocotÉe c,id^ê* tjá O"'o

onol. O

ode
sociol' O PÕo do vido ocolhe crionços moÍs velhos em siluoçÕo de risco, oboixo do
peso e oÍereêe os mÕes oÍicinos sobre olimenloçõo. nutriçôo, higiene e imunizoçÕo.

4.2. Dlognóstico do PerÍildq óreo de obrongênclo

O Serviço de Abordogem Sociol Girossol, com sede no boino Porque Dez, tem
reolizodo oções eÍetivos o portir de mopeomento e conhecimento do tenitório, em
especiol no Zono Centro Sul e Zono Norte, cujo óreo de obrongêncio opresenlo o
seguinte perfil:

A regiôo centro-sulé umo regiÕo odministrotivo estobelecido pelo prefeituro de
Monous que englobo 7 boinos, com umo populoçÕo de quose 2OO.OOO hobitonles e
rehdo médio por hobitonte de Rg 3.72a,2s, segundo dodos do IBGE t2oog.

www.nocercnqnco.org
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E considerodo o óreo mois nobre do cidode, olém de ser o regiÕo com o moior
nÚmero de prédios. A Zono Centro-Sul lem tido declínio nos índices populocionois nos
úlÍimos onos, opesor de possuir o moior rendo per copito.

Ocupo umo óreo pequeno do município de Monous. totolízondo menos de
1.000 km de óreo. umo gronde porte desso óreo é de propriedode público,
pertencendo oo Porque Municipol do Mindú, oo conedor Ecológico do Mindú, oo
Porque dos Bilhores, oo Porque Desemborgodor Atolibo Dovid Antônio (porque Lineor
do PosseÍo do Bindó) e outros.

A Zono Norte é umo regiÕo estobelecido pelo prefeituro de
Monous, formodo por l0 boiros e o Leste formom o mocrozono
conhecido sirnplesmente como,2ono

De ocordo com os dodos do o Íem umo populoçôo de mois
de melo milhôo miÍ éo o 'mo IS temente
sofreu umo e oos boinos tes
(Cidode Novo, C Etelvi io Sonto
Antônio e Novo criodos esso zono
(Novo Aleixo. Cid de e Azul) ez boinos.
Mesmo com isso o rno Novo (r 2s,e85
hobilontes) com 24i2%irdd.'pôpuloç@or{,tôfõ.1r}düwiffit@i;lNêrtê,Nisêgrridôl'pêlo*boino de
Novo Areixo (' ooiqfl_n*l?.il?),r:, f l{ ;3í* fl : q?FtlP,ci 

9r1o,ç 
t zono.

No que o série
histórico do SN|S,

,ó% dos
hobitonles erom otendidos em coleto de esgoto. De ocordo com o mesmo fonte,
Monous opiêFnfô um dos piores índices quonto ó popuroçÕo otendido por
trotomento de esgoto, openos 2,g% do popuroçôo do municrpio tem seu esgoto
trotodo' Em 200ó, o concessionório Águos do Amozonos opresentou o ReloÍório de
AvolioçÔo eloborodo pelo empreso Delloit Tohmotsu consultores Ltdo., que volidovo o
coberturo de l20 esgoto em I I ,137o, eue diverge, entretonto, do percentuol colculodo
pelo ARSAM , de 7)8%, sendo os zonos norte e leste entres os óreos com boixo índice
de colelo quonto oos resíduo e trotomenro do soneomenro bosico.

A cidode de Monous possui redes elétricos suficientes poro o otendimento
odequodo de 99,97% do popuroçÕo do cidode. A motriz energético é
predominontemente térmico, com Tsro do produçôo e 2s% sõo de fonte hídrico. o
gerencíomento do dÍstribuiçôo do energio é reolizodo pelo empreso Amozonos
Energio S.A. A potêhcio nominol instolodo do motriz energético de Monous é de

www.nCIcercrionco.org
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NUCLEO O[ KJÍÉNCB À CR$rÇ^
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Associoção EducocÍonole BeneÍlcenle põo do Vido
cNPJ 0l .553.780/0001 _ó0

emo médio de l0% oo ono. Assim, oté 2014, o demondo sero de cerco de I.350 MW.
Jó, neste mesmo ono, o cidode foro porle do SÍstemo Nocionol lntegrodo, por meío
do interligoçôo Tucuruí - Mocopó Monous, com dois circuitos de sookv, com
copocidode lotol de l.óoOMW. A geroçôo de energÍo poro o mesmo ono seró de
1.340 MW, o gue tototizo 2.940 MW.

Em Monous, o coleto de lixo domicilior e o limpezo de vios locois e públicos é
executodo todos os dios do semqno - exceto oos domingos - em dois turnos de
trobolho - diurno e noturno.

volume de trofego, o coleto é

Nos regiÕes pentr.ois do cidode, em Íunçõo do olto
,,noturno.

Monous produz cerco de l Z e lixo por semonq, sendo que,
deste montonte openos 0,09%, ou I5 tonelodos seguem
poro reciclogem por meio dos co Gôlgto Seletivo e pelos pontos de
Coletos o otero
conlrolodo de A pelo ote nos 527"v
do populoçôo

populosos, nôo
Lestes mois

coleÍo
Assim, por Jordim nlco Ducke, o

lixo é seporodo, no EnÍõo,
gronde porte do lix iécôlêÍ,üaco,,pêloypfóprioasEMrir,LSF, rênlr.êgt ê,ruoslgê.:fodores pqro
que sejo reolizodç o§.:.ye1gp?rgÍõpi e
removido poro o g_tenp Fqntrq

o, .ono!:oât"iaáti;l
,rgcÍclovélt.i
úritório de

em todos

moteriois reciclóveis distribuidos pelo cidode.
A cr-õoElãc[e Monous nÕo conto com dodos oficiois sobre o popuroçôo em

siluoçõo de ruo, nem o censo demogróÍico decenol, esto ousêncio, entretonto,
justifico'se pelo complexidode operocionol de umo pesquiso de compo com pessoos
sem endereço fixo, prejudico o implementoçõo de políticos públicos voltodos poro
este contingente e reproduz o invÍsÍbilidode socioldo populoçÕo de ruo no ômbito dos
políticos sociois.

A portir do execuçÕo do serviço de obordogem Girossol, no ono de 201g,
constolou-se umo quonlidode signiÍicolívo de pessoos em situoçôo e sobrevivêncÍo
de ruo.

Mesmo com todo ovonço do legisloçÕo brosileiro em Íovor dos gorotios dos
direitos do crÍonço e do odolescente, é visivel nos deporormos com o sÍtuoçÕo de
trobolho infontil no cidode de Monous, de ocordo com relotório do Gerêncío pEIl,

www.nocercrionco.org
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Hu,monos (SEMMASDH) / em 2014 hovio um número considerodo de crionÇos e

odolescentes em siÍuoçôo de "pedinÍes" e "molobores",3l0 (trezentos e dez), os quois

forom idenlificodos em siluoçÕo de trobolho infontil duronte l0ó (cento e seís) AçÕes

do secretorio, sendo visível o presenÇo constonte de crionços e odolescente em
situoçõo de trobolho infontil, em especiol no condÍçÕo de "molobores" em pontos

estrotégicos nos ovenidos de Monous como: Sõo Jorge, CoronelTeixeiro, Joõo Volério,

Moceió, Pedro Texeiro, Boulevord, André Aroújo, Morio ypirongo, Humberto, Djolmo
Bolistq, Dorcy Vogos, Colderoro, Noel

outros vios, (Zonos Centro sul e Norte).

À4ox Teixeiro, Rototório do Eldorodo e

Segundo relotórios do
longo do ono de 2015 forom iden

em situoçÕo de troboiho infontil; 03

oções de se

cemitérios de

fomílios

Assistêncio Socisl C

equipomentos

trobolho infontil

Municipol, observo-se que qo

e seis) crionços/odolescentes

Ativo,34 (trínto e quotro) de

lizodos nos

de os, Totol

e

e seis)

de

pelos

do

2016. A

de 201 ooo
No ono de {Q;l;6y6*tóíjeo:rcíôftCIbülhodhfontiF,pêr§i§tiúftêrnll ôo"i§f{ío::,cidode de

Monous, de

formo mois

ocor§oubp-m:?.lq5i:.,ef s,,*4,.;*fl1{$?:gff ,9"!ç,"".j,"
e

vtslvels nos ê
cinco crionços e odolescenles identificodos em situoçÕo de trobolho infontil, poro
otendimenfos -Fos equipomentos CREAS e CRAS, dislribuídos em zonos distintos,

conforme o grófico oboixo:

Crtranças e Adalesçentee
BeÍerenciados

§,

tr
rÍ)

&

s
I

tw }üH try t§Í*! X§ü[t rlê totül
úêdm (.{çssu,
Ír{íE

FonlÉ: Ft6láÉEio6 ps§$iBâdosí*a Gsâncie pETt mur$dpe 1[tAlü\gg, 2916;

A porlir do registro de ocorrêncio quonto oos cosos de víolêncio sexuol

w\ /w.nocercrionco.org
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moíores porçÕes do tenitório de Monous, opresentom moior procedêncio de crionços
e odolescentes vítimos de violêncio sexuol, segundo o Írequêncio de denúncÍos feitos
às inslituições.

Zonos de procedêncio do crionço/odolescente, segundo os instituições, ern
porcentogem.

ZONA CREAS

(N=l l5ó) ::

SAVVIS

(N=8ó3)

DEPCA

(N=2.593)

Associoçõo Educoclonql e BeneÍlcente põo do Vldo
cNPJ 0l .553.780/000 I _ó0

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - porque Dez de Novem
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

-.ffii

A,CN Itlô:....TR
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Norte

sul

Centro-sul

Lesle

Oeste

22,1

19,5

2tg,é)r:':t'tl

ló I

lii rr,,,.trr: ,fi,z

I8,5

3l

24,8

13,2

30,8

l0,l
8,7

Totol

U eSA

4.3. Corqclerizoçõo do
iãifiãffi }illüii,l::ir.ir.r,li;1,,.;; .

No ono au zorp,ió iiiiço,lhetxooia;à# jsocior 'ci.js.ju' rerotriou 446
otendimentos votlô-4ós bú,,.$,.,p§.ri.qó{iõ§',,.b-fênlítio.i/,gg? ,ql itd5i:visl$ttôstôip como
sÍtuoçÕo de ruo. exploroçÕo sexuol de crionços e odolescentes, trobolho inÍontíl e
outros, o portir _dos seguintes otividodes:

Busco ollvo (72) que consiste nos tenÍotivos de locolizoçôo de endereços e/ou
referêncio fomilior e telefonemos o portir de números repossodos pelos usuórios
identificodos. Têndo como IMPACTO soclAl, o fortolecimento do funçôo protetivo, o
promoçõo do ocesso e usufruto de direitos sociois por porte dos usuórios oos sistemos
de gorontio e defeso de direito.

Escuto Quolificodq (177) diz respeito oo processo de construçôo de vínculos e
reloções de confionço entre os profissionois do serviço e os usuórios nos espoÇos
públicos identÍficodos, permitindo o ocolhido, o ouvir, o diologo. o Ídentificor, o
registror dos demondos e o intervençôo quonto às demondos idenlificodos. Tendo
corho lMPAcTo soclAl, o melhorio do olençôo centrodo no pessoo em situoçÕo de
violoçõo de direilos, pois, permite o ocesso oo compo humono subjelÍvo, o portir do

Ce

100,0
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rs(Li^€t qu çÀo r,E ntro

compreensôo. confionço e respeito.

lnformoçôo ê orlentoçôo .79) dizem respeito às informoçôes e/ou
conhecimentos repossodos oos usuórÍos em reloçÕo às ofertos de serviços públicos
disponibilizodos no rede socioossistenciol. tois como: os endereços dos instituiçÕes,
or9ôos; os compelêncíos e o trobolho desenvolvido por codo um; e os formos de
ocesso. Tendo como IMPACTO SOCIAL, o proteçôo sociol dos indivíduos e fomÍlios,
berh como o oumenÍo do copocidode de mobilizoçôo sociol, incentivondo ossim o

necessidodes e pelos

o ecÍmento indivíduo
e/ou fomflio, om e/ou tenciois
ou de outros T Lo oos
direitos e o conq o

Ações Soclois{o8)rôtiviijodê§',dêifciÍ,tÍfep ô,têtivffiv$ftôdd§,ípêro::o;dlnomizoçôo
d os re I oçÕ es n ol,{EniÍ,on 

?.: {,p{?"f 
gl} 

?n 9e, ' ? :ç?r.nu 
I 

ic ! Ço o,. q 9m u"l'iÍli9...\ oo
sociol e o

ços de
expressôo, troco n odes,
olém do fortolecimento do outoestimo e identidode grupol.

Quonfo oo nÚmêio de fomílios otendidqs o serviço otendeu 25 fomílios, em gue
o composiçÕo fomilior opresento o moÍor índice de 70% com 3 o 5 integrontes, 20% de
óo l0integrontes elO%de I o2integrontes.

O grófico 01, represento o foixq etório dos usuórios otendidos pelo o Serviço
verificondo-se o predominôncio do grupo etório entre 30 o 59 onos 53%, seguido do
grupo composto por jovens odultos 34%, quonlo oo grupo composlo por odolescentes
no foixo elorio de l2 q I z onos temos um totol de B%, posteriormente o foixo etório de
7 o ll onos no totolde 4%.

www.nocercno nco.org
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lYo 4%

Grófico 0l - PerÍilEtório

I 7 a l1anos

t 12 a 17 anos

il 18 a 29 anos

B 30 a 59 anos

t AcÍma de 60 anos

Fonle: Diognostico sociol Sociol,20l9.

Quonlo oo

usuórios otendidos

sexo feminino.

m que o
moscu 627",

Fonte; Diognostico sociol - Abordogem Sociol, 2019.

Qr.ronto à escolqrÍdode verifico-se que 70% dos usuórios têm openos o ensino
fundomenlol incomplelo, seguidos de 5% com ensino médio completo e l0% com
ensino médio Íncompleto, quondo onolisomos foixo etório e escoloridode observo-se
que o boixo escoldridode, estó concenÍrodo no público otendido numo Íoixo etório
exiremomente produtivo, ossim como o folto de quolificoçôo poro o trobolho
diÍiculÍom o ocesso e/ou retorno oo mercodo formolde lrqbolho.

O grófico 03 oboixo opresento o Rendo Mensol, verifico-se que 60% dos
usuários opresentorn como fonte de rendo umo per copto menor que (um) solório

www.nocercrionco.org
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equivolente o (um) solório mínimo e s% opresentom umo rendq ocimo de (dois)
solórios.

Fonte: Diognoslico ordogem Sociol,20l9

De ocordo o o usuórÍos
reoÍizom otivi noo
opresentondo n

troboÍho formol.
do de

:r;,;]:i;r:rl:íiiiliiiêiluiltü,,ü4r' ,siiüôçaôuêqtffifi,fri;1§,,i,:,:,Írr:,ti:]'i;ií:::ririi;iltir]ir;trÍ:i

:\ I ij-. r"'. :'r.i" i .t t...j.rr.r ,,..-:\. I lt : r ( .i i :r- r* - r' r :- r.\i: ,'1'i..-i. ".',... i* '"- /-1, ./.J ., I ,._. j ..i i-.,- t,o., ,í\\ Ll r;i i,;1q i,,,1 i,l
:- i! , 1-l".,,',;= .,I i i-.,i ;r;',:"

r atividades informais

& desempregados

§ trabalho forrnal.

Fonle: Diognostico sociql 
- Abordogem Sociol, 2019

Conforme o grófico 05, quonto oo tolol de pessoos inseridos em políticos
ossistencioís e/ou progromos 70% dos usuórios nõo recebem benefícios sociois,
enquonto 30% recebem olgum lipo (PBF/BPC) ou estõo codqstrodos no CAD únÍco.

r Menor que 1 Salario

il Sem renda nenhuma

ffi l salario Mínimo

ffi Acima de 2 Salarios

Grófico 03 - Rendo Mensol

www.nocercrionco.org



GróÍico O5 - BenefictosSoclois

r Não recebem

ffi Recebem

zono centro sul

propostos, porém

Ieste,3% do zono

Fonte: Diognoslico sociol'

zono

o

t%

Sociol,20l9.

o

sÕo do

oÇÕes

do zono

fico 0ó.

Dê ocordo com o zono de obron
' ::.,,,,t,,

497" dos usuórios dogenclo

Fonte: Diognoslico sociol - Abordogem Sociol, 201g

5. DESCRTçÃO DO PROJETO

O Projeto Girossol Bqnho de Culdodo o oquisiçÕo de um troÍler, poro o
promoçõo do bonho itineronte contribuindo, ossim poro o resgote do dignidode

www.nocercríCInco.org
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humono e

eslor e soúde à populoçõo em siluoçÕo de ruo.
o §erviço Especiolizodo de Abordogem Sociol Girossol integro q Rede de

serviços de Proteçôo sociol Especiol (PSE) de Médio complexidode no cidode de
Monous' ofertondo trobolho sociol de obordogem e busco otivo no identificoçõo de
violoçÔo de direitos relocionodos à incidêncio de trobolho infontil, exploroçôo sexuol
de crionços e odolescenles e sítuoçõo de ruo, dentre outros. sendo executodo de
formo conlinuodo e progromodo, ospirondo construir o processo de soído dos ruos e
possibilitor condições de ocesso à e o benefícÍos socioossistencioís

;:::

lnício:

irtl:tr;:

O Serviço
Monous,

ngêncio
com sede no

os zonos norle

odolescenles, q

A situocõq1 *E:rmvi: ig,fflqs ffie'
'Yrpf.:pq"pgq:.Yqgs,

políticos p

dos diversos
o

dentre
outros. As pessoos em situoçÕo e morodio de ruo convivem constontemente com o
nÔo gorontiorgo ocêsso oos direÍtos sociois conquistodos pelo constituiçõo fedeiol de'1988' consliluÍndo-se ossim como sujeilos o morgem de umo sociedode que exclui e
estigmotizo.

De ocordo com o porítico Nocionor de rncrusÕo socíor do popuroçõo em
sítuoçôo de ruo é possíver consideror que este grupo, mesmo no suo
heterogeneidode, opresento olgumos corocterístícos em comum, sendo definido
como um grupo populocionol heterogêneo que opresento em comum à pobrezo, o
rompimento de vínculos fomiliores, vivêncio de um processo de desfilioçôo sociol pelo
ousêncio de trobolho ossoloriodo e dos proteções odvindos deste vínculo, sem
morodio convencionor reguror e tendo o ruo como o espoço socior, de morodio e
susÍento (BRAS|L, 2O0g).

www.nocercrionco.org
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As pessoos que vivenciom em situoçôo de ruo tombém sôo vítimos de
preconceilo quondo procurom e/ou necessitom de um serviço de soúde, pois se

deporom constontemente com o despreporo e o inobilidode de profissionois poro o
reolizoçôo de umo escuto e do ocolhimento dos suos demondos e necessidodes,

ossim como quondo sõo vitimos dos oçÕes higienistos que ocorrem nos espoços
públicos e que desconsiderom o dignidode do vido e os dÍreitos humonos.

Muitos morodores de ruo sofrem diÍiculdodes quonto oo ocesso oo sistemo de
soúde brosileiro, devidos o diversos motivos ou relordom os cuidodos de
soúde, dentre eles desÍocondo-se o iscriminoçôo relocionodo às

condiçÕes de higiene, que esló de vestimentos sujos, Íolto de
bonho, odor fétido. bem como

codostro do usuorio e oulros.

entoçôo poro identificoçÕo e

Desto perce o
irr;,:,,i;!.,,1

'Ia;a/JU úde oindo mois
comprometido

serviços de so

soo do oos

U oçÕes edo
integrolidode do

A dificul

se refere oo
te no que

e de piolhos,

escobiose s sutt6s,,ptictbler.tlosl;elíniôô§iiquô#s6"»agra\?§ffiigil0,QUêi,§êj,fêÍerê üysoúde do
populoçôo"'t'il,uq!{9gi-',,'.q 

i..L[ ,,:,'l.r-í,I {i:i'ji_.1,,t,,*0. i"-1-lllÀi".j
Problemos nos,.pé§

tbg"n.i;
muitos

horos por dio em mde
dooçÕo, meÍos ou chinelos que costumom usor podem cousor colos e obrosões, olém
de infecçõês lÜngicos, que sôo muito comuns. O proprio locol em que os pessoos em
sÍtuoçÕo de ruo encontrom poro se deitor, ossim como o posiçõo como deitom,
costumo provocor edemos e estose venoso, que, combinodos com picodos de insetos

e mochucodos, podem levor o ulceroções e outros ogrovos, muitos vezes
polenciolizodos pelo o folto de bonho e cuidodos de higiene pessool.

O Comitê dos Noções Unidos sobre os DireiÍos Econômicos, Sociois e Culturois
eloborou, em 2002, o Comentório Gerol sobre o dÍreito humono à óguo. Segundo esse

Comitê, o dileito Ô óguo se enquodro no direito o umo vido com quolidode e estó
intimomente relocionodo com o direito à soúde, olimentoçõo, morodio digno e o
esgolomento sonitório como um direito humono essenciol poro o pleno gozo do vido
e dos direitos humonos, previstos no Trotodo lnternocionol sobre Direilos EconômÍcos,
Sociois e Culturois.

www.nocercrionco.org
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Em Monous hó somente um Cenko de ReÍerêncio Especiolizodo poro Pessoos

em SituoçÕo de Ruo/Centro Pop, locolÍzodo no zono sul, em especiol no boirro de

Petrópolis que nõo supre o demondo relocionodo à estruluro físico (bonho), ossim

como tombém existe openos um obrigo vollodo poro o otendimento desso

popuÍoçõo em situoçõo de ruo (Amine Doou) que possui vogos limitodos quonto oo

ocoihimento institucionol de odultos e fomílios, ombos dislonte geogroficomente dos

pontos de concentroçÕo de pessoos com violoçôo de direitos (ruo).

Dionte desse contexto o q,o ,sêrviço especifico (Bonho e Higiene

Pessool) oindo é trotodo como

visto os poucos lugores ou olé

e nôo como direito, hojo

de espoços voltodos poro o
populoçôo lomor bonho, lovor os pessooÍs. O nÕo reconhecimento

deste direito fundomentol coloco risco e vulneróvel o prejuízos

relocionodos à

Dionte do o no (c que Brosil e o
mundo, sobe-se

susceÍibilidode e

de

de

motor

e, Em

Monous, co ico), hó

857 pessoos que

19,

nos ô Covid-

oFRoJErqig[]lsPf 
i"9,tNHPF,,eS"!|,P,AQoiqY_.. mover

o BANHO ITINERANTE pot_o p,es.lgos g fomílios, em espeçiol

em *ruoçôo o.'lã,oô'fti;ll,J"l ru =L';";t 
j;;,,.à{ild

nous,

levondo, ossim, por meio de metodologios portícipolivos e outros recursos

pedogógicos, ofrênÍõÇóes e informoçôes sobre temóticos relocionodos o higiene
pessool, ouÍocuidodo e oulros ospectos de soúde, otrovés de um troiler que contém
dois chuveiros, gerodor de energio, pio externo, vestiorio e ormórios poro kiÍs de
higiene pessool, sendo um recurso do Serviço de Abordogem Sociol Girossol pensodo

poro contribuir com o resgote do dignidode humono e o promoçÕo do cidodonio de
pessoos muitos dos vezes estigmotizodos e distontes dos benesses sociois.

Nosso ideio é levor o protico do Bonho ltineronte olrovés de um equipomenlo
de boixo custo e com excelentes resultodos. Poro isso solicilomos um troiler móvel
(veículo), que permitiró o reolizoçõo de procedimentos de oçÕo e orientoçõo.

Desse modo, conseguiremos otender o reol necessidode desso populoÇõo em

situoçÕo de ruo no cÍdode de Monous, que infelÍzmente nõo tem ocesso e/ou tçm
dificuldodes o locois especíÍicos poro o prótico de higiene pessool com privocidode e

www.ncIcercnonco.org
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no moior

pessool sõo precórios e impróprios, podendo ocosionor constrongimenÍos morois,

violêncio sexuol, sujeÍro no espoço urbono, entre outros donos.

O Troiler poderó reolizor oindo o otendimento psicossociol e educocionol,
resultondo no melhorio do quolidode de vido dos usuórios, no fortolecimento do
ouloestimo, no desenvolvimento de oçôo de cuidodos de soúde, no culturo do bem
estor e outros beneÍícios sociois.

Promover o gorontio de dheito do "bonho" ilineronte poro o
populoçÕo em situoçÕo de ruo, opcjfiun bósicos de higiene pessool,

bem-estor e soúde, contribuindo, ossim; te do dignidode humono e
promoçÕo do

. Oferecer o no que
se refere oo ubon por bósico ser

' ProporcioncjFliê,fdit(t,aoi*'g61o:dorü'u,tCIesfhiito,ê:,propói'umô,ÍêTlêxôó,oo usuório
sobreonecessidog*p;_.iqpr"pbl.yfl 

",uQqí$rygIHq
soúde; ,i ."' : ,' ii :,^ I "' '

":.1 "l*i',"' ç 
". li r.;:\;' i ' '' I

Prornover
p,re-pcEngao do

L-
outocuidodo.

PÍBI,IcÔ.

Atender 200 indivíduos e/ou fomílios que ulilizom os ruos como espoço de
morodio e, ou sobrevivêncio, nos zonos norte e centro-suldo cidode de Monous.

l. Oferfor em 90% o bonho itineronte oos usuórios otendidos pelo o Serviço de
Abordogem Sociol Girossol, gorontindo o direito bósico do ser humono, no período
de 0ó meses;

2. Diminuir em 20% o incidêncio de problemos clínicos relocionodo à follo de
bonho e higienizoçôo, no período de 0ó meses.

www.nocercrionco.org
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3. Reolizor 90% dos orienloções voltodos oo cuidodo em soúde, contribuindo no
construçôo de hóbitos de higÍene poro os pessoos e fomflios otendido, no peíodo
de 0ó meses.

Etopo de Conclusõo

Poro o monitoromento e ovoliçôo serÕo opresentodos relotórios de
porômetros de oferíçÕo de

principol de entrodo
poro pessoos que no Sociol,

tonto poro os mogo do Õo de
donos e à como efeso de

provisões

m popel

direitos, que viso o direitos

socÍoossistenciois.

?L

estrotégico no vigil,g,ÍJ,,Fioirsgç1eg::,si;tçRçiol,,,oÉfi.u;igl nrp,,,,l,gpde gr*glgli§"Ç,[Jerrito-ristmente o
copocidode prgtelivq pos fomítiog q peto^q^pqonÊncjo pe vqtneJoQitidodes, del' l! iI "1 ...,, :-'t.. .^ i'

omeoços,oeviliúlioçtoéseoónos.l: 
.'"'r-il '' 1 '''r '"r'' l" ""i""rl;:'''r;l '1':'

o serviço Éjpêcilruiqbu he,.'Ànólabdãr: sobitii,.bfidiiUr;"3 iio,lrUéfti):m; serviço
continuodo que integro o Progromo de Enodicoçôo do Trobolho lnfontil (pEIl),

otuondo no idenlificoçÕo de situoçÕes de trobolho inÍontil nos espoços públicos, em
especiol nos zonos norte e cenlro sul do cidode de Monous. Troto-se de um serviço
estrotégico, nÔo só pelo omplioçÕo do potenciol de enfrentomento os violoçÕes de
direitos, mos pelo suo copocidode de inlervençôo imedioto em siluoçÕes que se

enquodrom enÍre os piores formos de Trobolho lnfontil.

Poro o desenvolvimenlo dos otividodes o Serviço de Abordogem Sociol,
opresento equipe composlo por Coordenodor, Assistente Sociol, Psicólogo, Pedogogo
e Abordodor Sociol, e sede próprio com estruturo fÍsico composto por 03 (três)

ombientes, sendo umo solo destinodo oo trobolho odministrotivo. umo solo de
plonejomento e/ou reuniÕes técnicos e um espoço destinodo à guordo de
moteriois necessórios poro os oçÕes e/ou otividodes, o espoço de trobolho possui (02)

computodores, rodio lronsmissor, telefone móvel, orquivo, ormório, mqleriql
pedogógico e esportivo.

www.nocercrionco.org
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Acolhimento é muito mois do que receber o usuório de formo ocol
Acolher é compreender o suo demondo poro olém do queixo princípolopresentodo,
é perceber esse cidodÕo no seu contexto sociol e inserÍ-lo em umo rede de cuidodos.
No obordogem iniciol do usuório, o equípe deve priorizor umo observoçÕo e esculo
quolificodo, que necessoriomente possom pelo volorizoçõo e respeito oos diversos
soberes e modos de viver dos indivíduos, possibilitondo o construçôo de vínculos de
confionço junlo o esso populoçÕo, que se reproduz em processos relocíonois no
cuidodo integrol à soúde.

O ospecto preventivo é Íundo projeto, por isso, desenvolverom-se
oçôes voltodos poro o educoçôo e
procurondo reforçor os fotores

r,ur'Íro culturo do outocuidodo,
mostrondo o importôncio de se ter

responsobilidode com si rnesmo, bem os fotores de risco que levom à
doenÇo folto

A o umo poro
promover o meto ento de
hobilidodes nte o verlÍcol
de tronsmissôo de o dos
doenços, sejo nitório,
objetivondo copouilotr., §::pês§61r§.r:o,ltl. d ;poti'ffiêltlorios:ridê" suôsflàeohdig6ês, de vido,

mento

oçõo
educotivo propicÍo o reformuloçôo de hóbitos, oceiloçÕo de novos volores e eslimulo
o criotívidodã-Dêvendo ser pensodo como um processo copoz de desperlor nos
pessoos o consciêncio crítico dos cousos reois dos seus problemos e, oo mesmo
tempo, crior condiçÕes poro mudonços de hóbitos e estiros de vido.

Segundo Couto (1997), o educoçõo e o motivoçÕo em soúde podem ser feilos
de moneiro direto ou indireto. A formo direÍo compreende orientoçôes verbois sobre o
importôncio dos hóbitos conetos de olimentoçÕo e higiene bucol e demonstroções,
otrovés de modelos, e/ou no boco, sobre técnicos de escovoçÕo dentol. Este tipo de
orientoçõo é imprescíndível no motivoçôo do pociente. A formo indireto é
corocterizodo por meios ouxiliores no processo de motivoçÕo tois como: filmes,
dromolÍzoçÕes. folhetos explicolivos, cortozes, entre outros. A formo ossociodo (díreto
+ indireto) de ocordo com vórios estudos opresento os melhores resultodos no
molivoçôo dos pocientes. (CURy, 1993; ZANETTt, 2OO2l.

www.nocercríonco.org



No deconer do processo de obordogem o equipe psicossociol o portir de
contoto e/ou oproximoçôo com os usuórios reolizoró o procedimenlo técnico de
escuto quolificodo, respeitondo os princÍpíos éticos e respeito à dignidode do pessoo
humono, olém de prestor informoções, comunicoçÕo e defeso de direiÍos, olém de
orientoçÕo e encominhomentos sobre/poro o rede socioossistenciol.

A eguipe de obordogem reolizoró os olendimentos socioossisienciol dos
ihdÍvíduos e suos fomílios em situoçôo de violoçôo de direitos nos espoços púbticos.
Esse otendimenÍo objetivoró tonto o
reduçÕo de donos e à prevençõo do

orsôciol, visondo à gorontio do vido, ô

direitos, visondo goronÍÍr o pleno
como tombém o defeso de
no conjunto dos provisões

socioossistenciois. O trobolho sero rçôo fomilior e comunitório e oo
referenciomenÍo dos usuórios ôs polítÍ diiryoetentes.

As pelo J GI DO serõo
reolizodos nos ode ter poro o
dínomizoçôo dos te ndo o o
mobilizoçÕo sociol ntes, no de
espoços de

e
poÍenciolidodes, do , otrovés
de otendimentos,

obordodos temqsi
I'{

BÍ§iôô§§oôiolliêriipsi@opêdõgógicCI;." rôdoiâ§;dê; cohvêr§o.. o,hde serõo

outros

Ações

ygltodoS
.-' '"-, i- .. P_3'?"" gr: p5çY-ilç9,9i 

?$,rpo'-?
t ç Abuso de
. /' ", r,,i ( i'Í, I ,9

drogos, Auto cuidodg,

ocorrem rh-enso

roHdsr
r-.*\ r,ri
menteSociois, odo

monhÕ, torde ou noite, com o porticipoçôo de todo o equipe técnico, coordenodor,
ossistente socio[, psõôlogo e obordodor sociol, olém de porceÍros como os
orgonizoções do sociedode cívil que tem em suo próllco de otendímento pessoos
em situoçõo ou pessoos que utilizom os ruos como formo de sobrevivêncio.
EvÍdentemente nõo podemos esquecer do otendimento poro críonços vítimos do
trobolho infontil.

A estrotégio do consurtórío no Ruo, viso omprior o ocesso do populoçôo em
situoçÕo de ruo oo serviço de soúde, ofertondo, de moneiro mois oportuno, o
otençôo integrol o soúde poro esse grupo populocionol. o quol se enconlro em
siluoçÕo de vulnerobilidode. lsso demonsÍro o importôncio do poctuoçõo com o
mesmo jó que o Abordogem Sociol Girossol foz porte do Rede Complementor que
otuo com o mesmo perfil de otendimento. Sendo ossÍm estoremos reolÍzondo

c

d
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do MunicÍpio de Monous.

7. CRONOGRA^,IA DE EXECUçÃO DAS ATTVTDADES

lndlcor Físlco
Melo Elopo Especllicoçõo

dos otlvldodes Unld. Quont lníclo Térmlno
Atlvldode: Bonho
sociol
Dlqs do Semono: l
vez por mês e/ou
conforme o
demondo
Corgo Horórlo: óh
Profisslonols
Envolvldos:
Coordenodor,
ossistente sociol,
psicólogo,

de

Ofertor emgOT"
o bonho

ilineronle oos
usuórios

otendldos pelo
o ServÍço de
Abordogem

Sociol Girossol,
goronlindo o
dÍreito bósico

do ser humono,
no per'odo de

0ó meses;

Meto I

Ações
Socios

i'i.:,'

dü

ffi

ffi
ffiffiffi
ffi

200

ke

Agosto/2020

*rB&

#

Fevereirol202l

Rodos

Diminuirem
WoA

incidêncío de
problemos

clínicos
relocionodo à
folto de bonho
e higienizoçõo,
no per-rodo de

0ó meses.

Melo 2

AçÕes
Sociois

i'"1
oo cuidodo"em
Sofl-q{drolf onfo{o
o higienizoçõõ-'
pessool, e temos
voltodos poro q

e Abuso de Álcool
e outros drogos,
Auto cuidodo,
soúde, reloçôo
fomilior e direilos
socioossistenciois.
Dlos do Scmono: I
vez por mês e/ou
conforme o
demondo
Corgo Horórlo: óh
Proflsslonqls
Envolvldos:
Coordenodor,
ossistenle sociol,
psicólogo,
pedogogo e
obordodor sociol.

de: Uso

:;§;i§j i:i'{
Ui :§Í-TLJ,E

lndivÍduos
e/ou fomflios
que utilizom

os ruos como
espoço de

morodio e, ou
sobrevivêncio.

ÇHt,qitÇ
l:." LJ IC í""
t r il f I

/
Agosto/2020 Fevereirol2021
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NACER R
NúffOE§srtNil^Cf^Nçr
E A f&tLA EM Am çIO DE ruSO

e bem sociol

do protico de
cuidodos pessoois

Allvldode:
Alendimenlos
psicossociol e
psicopedogógico
Dlos do Semqns:
duronle o oçôo,
conforme o
demondo.
Corgo Horódo: óh
Proflsslonols
Envolvldos:
AssisÍenle sociol epsicólogo ê
pedogogo
Resullodos:
Aumento
referêncÍo e
controneferêncio

do

Reolkor 90%
dos

orienloções
vollodos oo
cuidodo em

soúde,
contribuindo

no conslruçôo
de hóbitos de

higiene pqro os
pessoos e

fomflios
otendido, no
peíodo de 0ó

meses.

Meto 3

AÇões
Sociois

Indivíduos
e/ou fomílios
que ulil[zom

e;

os ruos
Agoslo/2020 Fevereiro/2021

próprio poro higiene
principolmente no eue. tlsb
refere oo "bonho", por *i'dr

o

Oferecer ocesso oo

direito bósico
oo ser

JqÍptpçlryentp ds
l" .,â, §Üf6sl1ilno. j',-rj

;§Úr4qro §ç
'oteriôio'ds'

l*1" i LÂ ,'-" ã r-' 
'I r i 1ê\1 J*j t !

' I L,rr t!"f / t\../

Ê^ f8plplçf iô" rle nso I ;
.-"'Diô'ib'tie bordo;

[. F§,S(glCIpsrófico.

a

Proporcionor
fortolecimento
EUloestimo e

necessidode bósico do
so

propor
ooreflexôo usuono sobre o

o
do Desenvolvimento

do protico de
cuidodos pessoois e

bem estor sociol.

Número de
oÍendidos

. Listo de Atendimento;

. Pesquiso de SotisfoçÕo;. Relotório mensol;
o Registrofotogrófico.

Promover o quolidode de
vÍdo dos usuórios, por meio
do percepçõo do
oulocuidodo.

Aumento do
referêncio e

controneÍerêncio
poro o rede

tenciol

Número de
otendidos

. Listo de AtendÍmento;

. Relotório mensol;o Registrofotogrófico;

. Encominhomentos.

8. AFERçÃO DOS

9. DESCRTçÃo DAS DESPESA§ E RECEITAS

9.I. RECEITA§ PREVISTAS

ibilizodo pelo EmendoVolor dispon
50.000,00

IOTAI DA RECEITA -+ 50.000,00

www.nocercrioncq.org
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v
9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.1 PLANO DE APtTCAçÃO

9.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSUR R ALOR PARA CADA ITEM)

Permonente:Moterio Troiller hoBon mTruck edindo: 3,20m de ntocompnme o(extern
e 50.000,00

ORD ESPECTHCAçÃO 
.,,,jt,ri,

l;,"1,1;1 . ",

t,Dj;.íli:ctro
Íiir4l.f"r i

VALOR
UNITÁRIO

(RS)

VATOR
TOIAT
(RS)

DESCRTÇÃO
DA

ATIVIDADE0l TRAILLER - BANHO TRUCK ]: 1 50 Promoçõo
do bonho

sociol.

10.1 .ADMIN
P

META JANEiRól*I" LFEVEhdrHoí\ smÃRêãl\;t --i.*jq3f;11t* ir il"rl,tltAÍd*i JUNHO
i\ i",it I I l,t 'l] Í-T-i i Á r\ÁÁ ' Ã í*r i*,' {:' -tilr-/\,,r\-.."'tç-t I \

ETA JUIHO' ' ' NôV'rhtts'no DEZEÀABRO
R§ 50.000.00l
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r l. DECLARAÇÃO DO PARCEIRO pRrvADo:

NWUO OE §SSTtNCIAâ C{NçA
E A FAMIL^ €M STUCIO m RISCO

OBSERVAÇÃO: euondo o decloroçôo
de 30 (trinto)
ou Termo de

dios,

12. APROVAÇÃO

suo
porceÍro privodo dotor de mois

FomenioT

de

ho dato de entrodo

No quolidode de representonte ol doleg porceiro o,privod decloro, n5fiporo de U ton ooprovodoEstodo Amozonos, os eÍeitosporo sob os doos Leipen tetnexsqUê débito deolquerqu
OUmoro desÍluoçõo do ninodimplêncÍo comenÍepropo To esouro Estoduol OU quol órgôoquerou entidode do odministroçÕo estodupúblÍco ol oque otronsferêncirmpeço recdos rsos.U

Pede Deferimento,

Monqus, de

APROVADO:

LOCAL E DATA:

(Represeqfgqle Legol responsóvel pelo dos recursos no unidode concedente)

"li::irii{i1ií;;+:,,

í*' ,l

1i

" .i,"-'. i' i " :1"i- /- .",,..4\, ' l-"t"... i\: ,r -1".:

i ,:1"_'. . ,tt, ,t\ i-. ;;i1g:,,fr,J,r-.!i,;l Ji_.1 :i{:i í..)ii
PARCETRO PúBUCfl: li ilrr:r;,,.,1ii_ i,,:,,
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