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TERMO DE FOMENTO NO OA7NO2O.FEAS, QUEENrRE sr cELEBRAM_ o ÉsrÃoõ, ;õ
â 

y É,xâB BiX§J,:TH58li 3â":lt :É#í,$
ATRAVES Do FUNDo esraóúlr- onESSISTÊruCIA SOCIAL " FEAS E INSTITUTO
CULT.URAL DE DESPORTO C r.A2CN Oô ESTAOO
DO AMAZONAS . ICDLAM

No dia 24 de agosto de2}2o,nesta cidade de Manaus, na sede da sECRETARIA DEESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.SEAS, SitUAdA NA AVCNidA DArCY VArgAS, 77,chapada, cEp no 69.050-020, o ESTADo Do AMAZoNAS, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIÀ SOCIAL-SEAS, CNPJ 'NO
41,742.414/OOO1-59, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS, doravante designado simpresmente pARcErRo púBLrco, neste ,iorepresentado porsua secretária de Estado, a sra. MARdÍL|Ariúerü'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 portoseguro, no s00, Frores, cEp 6g.osg-ogo, Manaus/AM, e do outro rado, tNsTrruroCULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS . ICDLAM,CNPJ: 14.s48,1s6/0001-16, Associação privada, com sua sede em: Rua Tamarindo,no 416, Jorge Teixeíra, cEp no og.oga-026, Manaus/AM, neste ato representada por§eu representante regar, JoÃo DE souzA GOMES, brasíreÍro, sotteiro,administrador, coiiln§crição no RG sob o n" srliols+, sspnM, e no cpF sob o no663'615'332-91, com residência e domicírio em: Rua 10 de setembro, no 27T,JorgeTeixeira, cEp no 69.0gg-061, Manaus/AM, doravante designada pARcErRo.PRlvADo' tendo. 

-em 
vísta o que consta do processo Admínistratívo r1o01.01.031í0i.00000267.2020 - sEAs, doravante referido por pRocEsso, napresença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMg DEFoMENTo' de acordo com as minutas aprovadas nos processos no 001zg312016-PGE e 87115 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.019/ zolL,Resolução n" 12112e fnstrução Normativa n" o}l2oo4-s-cllcce, e pelas cráusulas e condíçÕes seguíntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objetoa transferência dos recursos provenientes da Emenda parlament ar no 015t2020 doDeputado Estaduar Francisco do Nascim"ntotãrã;, ;;r, contratação de servíço de
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pessoa física e compra de material de consumo, com finalidade de atendimento àscrianças e adolescentes com suas respectivas famílias, atendidos:no lnstituto, comvista a dar melhoria no serviço de Proteção socíal Básica - serviço de conveniênciae Fortalecimento de Vínculos.

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

A) O PARCETRO PUBLICO reatizará:

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

A) O PARCETRO PRIVADO reatizará:1' Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e docronograma 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 indicado o sr' JoÃo DE souzA GOMES, brasileiro, solteiro, administrador, RGno 3177075-4' SSP/AM, CPF no 663.615.332-91, como responsável solidárío pelaexecução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS oBRIGAçOES: para reatização do objeto destaparceria, os par..1e]ros obrÍgam_se ar

A) PARCETRO PUBLICo
1. LibErAr EM PARCELA ÚNICA, A qUANtiA rEfcridA NA CúUSULÂ DE VALOR, NAforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberadaapós a publicação do extrato deste Termo;í' Proceder a orientaçã0, fiscatização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utirizaçáo dos recursos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
3' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entreoutro' a devida tomada de contas especial, coníorme o"t"rrin" 

" 
*"r"[oa" 12t12- TCE/AM
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A) PARCE|Ro PR|VADO

q

1' Aplicar: os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

:.Xil|:tno 
seu plano de aplicação e cronosrama de dásemborro, qr. íntesram

2' Faciritar 
" ,::.,1T.:^orientação, supervisão técnica e fiscari zação contábir doPARCETRO púBLtco na execução do objeto desta parceria;3' Apresentar a competente prestaiao de contas de sua apricação acompanhada do

;:'riiii-t;.Ei';:ção do objet'0, notas riscais e recibos, conrorme'Resorução
4' A organização da sociedade cívil prestará contas de boa e regutar aplicação dos

ft1[ijf;",?:1?;,'" 
prazo d"@,, pã.ti,oo termino oa

5' Promover' à falta da apresentação. da prestação de contas no prazo reguramentar,a restituição dos recursos transferidos, acrescíd* oL juros e correção monetáría,conforme o índice oficial, salvo quanoo decorrente de caso fortuÍto ou força maior,devidamente comprovado ou sua devida justificativa;6' Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em contaespecífica junto à instítuição financeira, quar s-eja: AGÊNcrA No 154g, op: 003,coNTA N" 3í72-8, gRúco: .AIXA ecoxôrurrcA FEDERAL, com apricação
::lü:lf ;:,"i j::fll"ntos deve ra o ser uti rizad os excr us ivamente na execução

7' Permitir o livre ace§so dos agentes da administração públíca, do controle ínterno edo Tribunar de contas ,Ã pro""r.ou, aos documentos e às informaçÕes

ffi'1?s 19sta parceria, bem como ,;;l;; de execução do respectivo
8' Restituir ao tesouro estadual eventual satdo de recursos, dentro de 30 (trinta) diasda conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria,*:?lr" superior a g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critériodO PARCEIRO PÚBUCO;
I' Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinaçao oá pancErRo puBlrco.PARÁGRAFO úNrco 

-- 
Na ocorrencia de canceramento de restos a pagar o

ff : :'[il§iJ:H:l f ffi 
"il: 

"#?.1 :"":: 
j*.*ilil;, se r red uz id o até a era pa
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CLÁUSULA
responsáveis:

QUARTA DAS RESpONSABTLTDADES: Os partícípes são
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A) pARcEtRo púsrrco:
1' 

:;f":ffrmento 
das despesas com a pubÍicação do extrato deste Termo de

B) PARCE|RO PR!vADO;

J;,"ffI".ff:amento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaís

responsabiridade:ffi r:,i:.:,:":""-rj"Jj*",,,ffi ::"lX".,;Jr;,l*lÍ:m:iorganização da sociedade cÍvílem àtaçao ro rer"ffiagamento, os ônus incidentessobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição, .r" execução.2' Pelo gerencíamento aominlstrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
Hffi 

diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoar, no que
3, Pela manutenção dos bens adquiridos.

CLÁUSULA QUINTA . DA FISCALIZAçÃO: O PARCEIRO PÚBLICO PTOMOVETá Omonitoramento e a avariação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO pRrMErRo: para imprantação das açÕes de fiscarização emonitoramento, o pARCETR. púBLrco páoera ," ,.t", do apoio técnico deterceiros' delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que sesituem próximos- ao local da aplicaçâo Oos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rEIAtOriO téCNiCO dCmonitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em rei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avariaçao designada, que o
lsTxlill'Í;J[l"i]:';l';Hi5.;-;,i'iffi ;;;"'oi',piu,"n,#;'#;restação

PARÁGRAFO TERCEIRO: o gestor de parceira será designado através do extrato
Sirti Jilxs' 

o qual tu'a p"rutitroo no prazo determinado na cúusulA DE

\
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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 auloridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR: O valor globaldo presente Termo de Fomento éde R$ s0.000,00 (cinquenta mil reais) 
rrrv vç

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMENtÁRte: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correráo à conia da seguinte Dotação: programa deTrabalho no 08.244.32ss.2040.0011, Natureza da Dáspesa no 335041g9, Fonte no01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE003g4, emitida em1710812020, no varor de R$ so.o,o,oo (cinquenta mir reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo deFomento terá vigência de o rseúj meses contados ae z+tõetzozí-à-z+t02t2021,podendo t".' ptoàogado rnediantà íoticitação do ÉÃnôerno pRtvADo, devidamenteformalizada e justífióada, a ser apiesentadã ao pencÉino puBLlco em, no mínimo,trinta dias antes do termino inicialmánte previsto.

PARÁGRAFO UNrCo:-t1r:10_grção de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRõ ÉueLlco quando este der causa ao atraso naliberação de recursos financeiros, limitada ao exato p"riooo do atraso veríficado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENUNCIA: EStC TCrMO POdCrá SEr dENUNCIAdO:1' pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestadacom antecedêneia de 60 dias;
2' pela inadimplência de quatquer de suas cláusulas ou condiçÕes, a critério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias;
3' na ocorrêncÍa de fatos imprevisíveis que impossibíritem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmenteimpraticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFo uNlco: ocorrendo qualquer das hipoteses previstas nesta cláusula,os partÍcipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao pARcErRo pRrvAóo a comprovação de apricação dosrecursos que houver recebido, na forma da cráusura Terceira.
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CLÁUSULA DÉCIIUIA PRIMEIRA _ DAS SANçÕES: PEIA EXECUçãO dA PATCET,A EMdesacordo com o prano de trabarho e com as normas desta L"i 
" 

;;legisraçãoespecífica, garantida a prévia defesa, pooerao sL.rpi'àãou. as seguintes sançÕes:I - Advertêncía;
ll-'suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo daadministração púbrica sancionadora, por prazonão superíor a dois anos;lll- Declaração de inidoneidad" prm participar de chamamento público ou ceÍebrarparceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,enquanto perdurarem os motívos determinantes da prniçào ou até que seja promovidaa reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penaridade, que seráconcedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração

[:::"fli::::fiUro"s 
resuftãntes á apos decorrído o prazo da sanção aprÍcada com

GLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÔES: ESIE TCTMO dE FOMENTOpoderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTESENIC TErMO dEFomento será pubÍicado, sob a forma de extrato, no óíário oficiar do Estado, a serprovidenciada pela Administração até o quinto día útil do mês seguinte ao de sua
;fJliil:;XT:::trH[: p'^)ode vínte;;6;J;'d,t,, quarqúrque seja o seu

cLÁusuLA DÉclMA Q,ARTA - Dos BENS ADeurRrDos: Na data da concrusãoou extinção desta parceria, a tituraridade dos ;;;;, e dos bens adquiridos,produzidos ou transformados .o, *.rrsos repassados pero pARcErRo puBLrCOserão de titularidade do PARCEIRO PR|VADO.

PARÁGRAFO ÚNrco: concruído ou não o pruzode vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finaridad" Àtrb"rucída peros parceiros,poderá a Adminístração PÚblica promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anterior.

\
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CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA - DA INALTENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARGEIRO PRIVADo deverá formaltar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipotese de sua extinção.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA- DO FUNDAMENTO LEGAL: ESIE TErMO é CEIEbTAdO
corn fundamento na Lei 13,019t2014 e na Resolução 1zt1z- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO: Os conflitos 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 deagosto de ZO2O

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE ES DA ASSISTÊNCN SOCIAL

Parceiro Público

JO O DB SOUZA GOMES
INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS -

ICDLAM
Parceiro Privado

Testemunhas:

,1>/

Nome: N
"LcCPF: CPF:

RG 6 I RG: \+14 62 - 8, §s ItYn .

Av, Darô/ Vargaq Z/ - Chapadê
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ffi POUBR EXBCUTIVO - Seçãô Ii m

data dê enlrêgã do numêáiio, e confóímê o art. g", mais trinta días, pera
apresentação de pÍêstaçáo de contas, contados da dâta imediâta ao finaÍ doprazo de aplicagão, sujeitando:se a tomada de contas, se nãoo fzer nessepÍazo.
llí - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a preslaçáo dê contas
deverá serÍormalÉada mediante â aprêsêntâÉô dos seguintá documentos:
1. Cópia do Alo d6 Conc€ssão de Adiantamento;
2. Cópia da Note de Empênho;
3. Comprovânle da dala de êntrêga do numerário;
4. Exrato da Conta Conente banqiria, se Íor o caso;
5, Comprovântê do recolhimento ds saldo, quando houver;
6. Relaçáo discriminativa da deçesa;
7- comprovantê originar das despesas rêarizadas. dovidamênte crassifica-
das e.numeradas seguidamentê,'observando-se pro ar" 

"pi"a"ntaÉo 
o

disposto no art. iO do Dêcrêto n. 16.396, de ZZ Oe'Oezemúro ã" tgsl.
CIENTIFIQUE.SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE.sE
GABINETE DO SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO, Manaus, 24 de
agosto do 2020

FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS. subprocurador€êral do Eslado do Amazonas

FÍotocolo í9550

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PORTÂRIA N. 301/2O2OGSPGE

DESIGNA a servidora quê nomina pala,"úO"iãrno-rirentar recursos por
?di.t?!g-nlo, proveniônte do Fund'o especiàr ãaíiocuraããiü oera ao rs-tado-FUNDPGE.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuiÇôêslegais,

991!!lPE!,cNDO o teor do procêsso n. o0osi4/2020-pGE;
CONSIDERANDO o oue disôõe o art. ZS, inciso ll, aúÀ""iJ'0" Lêi n. 9.648,de 27.5.98, e
C-ON^S-IDERÁNDO, ainda, o quê consta do art. 40, inciso l, ll, do Decreto n.í6.396, de 22.12.94,

. RESOTVE:| - AUTORIZAR a liberaçâo de adianiamento em nome da servidora
:?*IPl cgRREA NUNtS, matrícuta n. rai.sãô-r É,'io varor de R$í.uuv,uu, no ê|€mento de consumo 339030(material de consumo), a fim de
:uprl!'_q:s.necessidades com despesas miúdàs ãã piá"ú Éãóai"nto.ll - ESTABELECER de acordo com o D€crelo O! n. ió.ãõo de 22.12.94,art. 70 o prazo de noventa dias. para apiiüçao, ãã ãoi"niãr*nto, a contarda data de entrega do numerárió, 

"_coiiro,ilãã;[. 
j!,-pia.o oe 30 (rrinta)dias, para apresenração de prestaÉo o" ó"Éi,ü'"úâãrã"'0"t, imediata

39-!g] do prazo de aplicaÉo, sulãianao.se ãior"àã Jã ônt s, se náo oÍrzêr nessê prazo.
lll - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a pÍestaÉo d€ contasdêve.rá ser ÍoÍmalizada medianle a aprêsentação dos se!uiniê!'oocumentos:
1. Cópia do Ato de Concesúo de Aàiantameírto; 

-

2. Cópía da Nota de Emoenho:

f. lomnroyante da datia de enirega do numerário;
4, Extrato da Conta Conente banõária, sé ror. ã ã*;
5. Comprova-nte do recolhimento de saUo, quãnOo frburer:
6. Relaçãa discriminativa da despesa;
7. 

_comprovante origina.r.das despesàs rearizadas, devidamênt. crassiÍica-oas e numeradas sêguidamênte,.gb^sg1a.ndo-ry parâ sua aprêsentaÉo oqiI,o:to no art. 10 do Decreto n. í6.396, d"22 d"?;;";;;ãe ísgn,
CIEXTIFIQUE.SE, CUMPRA.SE e PuaLriiui§É.:--
GABINETE Do SUBPRoCURADoR. GERA.DôLsrnoo, Manaus, 24 deêgosto de 2020

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

PÍotocolo í9552

vÁLtDO SOMENTE COM AUTENÍICAçÁO

I

. RESÉNHA DÂ PORÍARIA N"O58.DAF/CM.2O2O
o _secretário de Estâdo cheÍe da crJ úitir";';;;;;;iã 

"*roo "o,9.P?crêto no 40.6e1, de íô .i? maio oE zôiólo 
-sãg-;iiLiõon."rrao 

o"Diáries: Man8u3/são pauto/Menars oo seúioi i,:-iil-iüà-rrÉ,o Mora Wot,-. cAP QopM, p€ríodo: 25/oB à 26tosao;0,oblJü, É-sãü e Ajudânciade ordens do Exmo. Sr, Mce-Govemad";ilÉ;á; à'ãrfru, €m visiraoíicial à-cidâdê de São pauto. Manaue/NovoAtraJü"àil'ii" 
"ervidores:CEL QopM - Audiney otiveira_Feneira únto, ;;il'í4/d; 14rcot2o2oiLaércio.Jandir Arndt - MAJ eopM, nenaro o'os bãnüi"Àil! -'cnp Oopn,Bruno Jordano da sitva Brito - cs opÉtú, Émêr§;;Ã.;ü. de otiveira -

10 
S_GT gppM, lÂ/atrer pE61o,1gont"i. Éirto - iiiOi õipfvr e ReinatdoJosé da Sitva Coetho - 30 SGT epeU, p"ioJo, I aroa-a-rntienàzo, oUi"tiro,Escrtta, Sêgurança e Acompanhamànto aà eiÃ". s.-éãr"inadoÍ emaçõês dê inauguração de escota, 

"r""r,à, ""!ã;ü;":;rü " "ntr€ga 
defomênro ê.assistência a popurâêáo do município. Manaus/Amaturá/Manaus

dos servidores: carros Arbeío Dias Lobo - cg oppMã liliüson coÍgoniodê. Lima - Assessor t, periodo: zam i juittzõàó,'oúiiràlàp","çao a.coleta dê dados e busca de dados.pê.tine"r"r; il""iá;;;'ràsrr"nç" noreíeÍido municrpio, visando subsidiar ârüJááÃ'pà.tãi"iãr"oo Governodo Estedo. Manaus/Tabarinsa/Manaus oos;Ã,ú;iàs-:, ;ércio Jandir
tfl : yry eopM ê Hetianàro oa sirva rima.ziãôi Oiirrr, p"riooo,
24lO-8_ à 25lO8t2O2O, objétivo: Acompânhar €É". Oà g*"rÀ 

", virtude deprogremas govêmamentais nos município de Tabarinõ", gánJrrin Constânte Atataia do Norte. Manaus/AM, er o" 
"go.à 

oãã;2õ. ' 
*',-"

CEL QOPM. FABIANO MACHAôO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa nfitiiar

Protoêolo leg6a

PROCUR.ADORIA GERAL DO ESTADO
PORTARIA N. 3OO/2O2O.GSPGE

DESIGNA a servidora que nomina paÍa r"óLi.'rn'Jrir"ntar recursos poradiantamento, prov€nienrê oo Fundb erpú"rã" pio"rr"ãâ,ã cerar oo Es-tado-FUNDPcE.
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTAOO, no uso de suae atribuiçóêslegais,
CONSIDERANDO o teor do processo n. 0O05lS/2020-PGE;
coNslD^ERANDO o que dispõe o art. 23, inciso [, 

"rín"ri"]'d" LÊi n. 9.648,de 27.5.98, e
C-ON-S-IDERANDO, ainda, o que consta do art 40, inciso l, ll , do Decreto n.16.396, de 22.12.94.

. RESOLVE:I - AUTORTZAR a riberação de adiantamento em nom€ da servidora
99!119E CORREA.NUNIS, marrícuta n. í37.s60-í F, no vator de R$4.000,00, no etem€nto de Serviço sssoaô tOutrosi".üà. * TerceirosPessoa JuÍídicâ), a Íim do supnr as necessidades com despesâs dê pronto
Pagamento.
ll - ESTABELECER dê acordo com o Decreto dê n. 16.396 de 22.12.94, art.70 o ptazo de noventa dias para apticaçao Oã-aJiail;;.1":" contar da



NOME: SANTANA

(l

NOME: JATNARA COELHO DA STLVA
GARGO: ASSESSOR-ilI AD-3
BENS: NADAA DECLARAR CARGO: ASSESSOR-il AD-3

BENS: }{ADAADECLARAR

CARGO: ASSESSOR
BENS:NADAA DEcLARAR

NO,ú^E: JOELMA REJANE SILVA DE oLIVEIRA
CARGO: ASSESSOR-IAD-í
BENS: NADAA DECLARAR

BENS: NADAADECLARAR
Os servidores acima, declaram não possuir qualguer outro bem que nãoos enumerados nestê formulário e oíginal presente na pasta úcional.Responsabitizaú-se peta aurenticidad; da; d"ct;;;ú;;; Jr"r,"o"r.

WLLIAMALEXANORE SILVA DE ABREU
Sêcretário de Esiado de Justiça, Direitos H;;;';;id";ania - SEJUSC

\A'ADSON MELO
CARGO: ASSÊSSOR{t AD.3

SECREÍÂRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCN

NOI\,E: JORGE RTCARDO BONFTM CORDEIRO DE
M. MAGALI{ÁES
CARGO: ASSESSOR-IAD-t
BENS: 0í CARRO FORD t«2OtSeU|TADO
01 cARRo HoNDA HRV 20í7l2ora-õüiiÃõo
Oí APARTAMENTO COND. ACQUA TORÀCS.AUIEOO

NOlul_E: LUCtAiüA VTANA CtDRONtO DE ANDRAD€
91599' sEcRErARto ExEcuIVo ADJuúro- -
BENS: NADAA DEGLARAR

PÍotocolo í960i

t NOÀilE: LUCTOALBERTINO DA ROCHA
CARGO: ASSESSoR.IAD.I
BENS: 01 APARTAMENTO.TLHAS GREGAS- FTNANCTADO

NOnil^E:LUCtELEN MONTETRO DA STLVA
CARGO:ASSESSOR-lAD-í
BENS:NADAA DECLARAR

NOME: LEDA MAR|AMA|A XAVTER

91RgO, SECRETARÍO EXECUT|VO
BENS: NADAADECLÂRAR

NOJIT€.MARA RUBIA GUIÀiIARAES DE SOUZA
CARGO:SUBGERENTE-AD3
BENS:NADAA DEcLARAR

MARICÍL|A TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estâdo de Assistência Social

Proteolo 19537

NOME: OS\MLDO DE OL|VE|RA PANTOJA NETO
CARGO: GERENTEAD.2
BENS: NADAA DEcIáRAR

NOIIiIE:MARISTEIá COELHO GOMES
CARGO:SUBGERENTEAD.3
BENS:NADAA DEcLARAR

SECRETARIA DE ESTADO DÂ ASSISTÊNCIA SOCTAL
- Extrato no í46/2020§EAS
Espóclo: T€rmo d6 Fomênto no 00S/2020fEÂS. partes: ESTADODo AMAZoNAS, por intermédio d, sEéRÉiÂnte àÉ"àsrnoo oaASSISTÊNCIA SOCIAL . SEÀS, AIrAVéS dO FUNDO ESTÂDUAL OEAsstsrÊNcÁ soctAl - FEAS e Assoal,AôÁõÉoiréecroxau eBENEFIcENTE pÃo DA vtDA - NAcER, ãnii oi.!ãslzaorooor-eo,
lesatmente represenrada peta Sra. MAoauiÀzeúÊõo lnãüol enaU.rõi
O^bJ?!o: e transÉrência dos recursos provênientes da Emenda parlamêntar
no 0 1 6/2020 do Deputado Esraduat.aOjrto n"ariór"riion Jà,"iara 

"qririÉo::-lT tli!.1 para. a promoção do üanho ítinãrante coniriírinao, a.sim,para..o_resgate da dignidade humana e promoçáo da cidedanh, a partir dêgonligle1 !_a-sicas 
de higiene, bem_estar ã sariaá a polur"çaã"i.itr"Éo a"rua; Uo: 3170.r; pT: o8.244.s23s2040.001í; rn.óráooãóo; H,D, cqsoqzot;NE:. 2020NEoo38s, VatoÍ: R$^10^.O0O.OO; Vijer"i*-ã. o iseisl mesesepntados de 24tost2o2o a 24rc2r2021i lr*rn"iuià, illóáázb; pro"r".o

Adminbtrativo: 0í.0 í.03 I I O í.0000027s.202t: ôEAó; 
-i,r-rioamento 

ooato: Lêi 13.0í9/2014. Resotucão n 1212O12_ÍÇ,EtitIt e fÀrirçà" Normativano 008/2004-CGE. Maneus, 2ê oe agosto de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária dg Estado da Assistência Social

NOJITIE: ROBERTA CINTRÃO SIMOES DE OLIVEIRA
GARGO: ASSESSOR-IAD-l
BENS: NADAA DECI.ARAR ,

NOIIIE; ROSANGELA CARVALHO BENATON
CARGO: ASSESSORJVAD-4
BENS: 01 CASA sITIo-coLoNIATERRA NoVA

NOI\rl-E: RATNE LU|Z DE JESUS JUNTOR
CARGO: ASSESSOR-II AO_3
BENS: NADAA DECLARAR

Protocolo í95tí1

NOÂí^E: SERGIOANDRTC CASTRO DE MORATS
CARGO: ASSESSOR-| AD_í
BENS: 01 CARRO CORSAICHEVROLET SEDAN

SECRETARIA DE ESTAOO DA ASSISTÊNCN SOCIAL
Extrato nc í47l202osEAS

!?e9j:l Termo de Fomênto no OO6r2O2O+EAS. paÉes: ESTADODo AMAzoNAs, por inrermédio da sÊcÃÊiÃ-C,A ài''israoo oeAssrsrÊNch soctALsEAs, 
"trares 

ao-iür.iób-ãsinoulu oe
§:l:-rçry9'A socrAL-FEÂs e assocrÀçÀó'óÉ üúi_xenEs nr-BEIRINHAScASA DE sÀRA, o.rp.t r ã.óóólióioõü _óã]lupru.rn,"o,
lesêtmenre- pela sra. wALLANE socoRRo ól érrül üÉro; objeto:a transferência dos recursos proveniêntes oa gmenà-a pãrlamentar 

no041t2020 do Dêpurado Estadúat rerpe Souia,-p"ãlqrttço O. ,"veÍculo com 5 (cinco) rugares para desenvorvimônro 0".-riirio"o". 
"ornidosos acolhidos, promovendo â proleção integrat a!a;tü oe direitos a

2009t2010

NOME: STMONE FERRETRA L|MA
CARGO: ASSESSOR-ilAD-3
BENS: NADAA DECIÂRAR

CARGO: ASSESSOR-ilAD-3
BENS: NADAA DECIáRAR

DláÍo 0fidal do Estado doAmazonas

vÁLtDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÁO



INSTMUTO CULTURAL DE DESPORTO E L.AZER DO ESTADO DOAMAZONAS.ICDLAM

Nome
Cf.fPJ
14.548. t56/0001- l6

Endcreço

RUA TAMAzuNDO * 416, JORGE TEIXEIRA
E-mall
icdlam@hottmail,com

Ponto de referência
Liga dos Gaviões

Muntcíplo
Manaus

uf
am

CEP

69088-026
Telefone

(sz; ssass-nzoz

(92) 99253-7428
Nome do Reprcscntante Lrgal
JOÃO DE SOUZAGOMES

CPF

663.ôl 5.322-91
RG

3177075-4
Órgão Expedidor
SSP/AM

Cargo

Presidente

Endereço

RUA 5 - 418 JORCE TEIXEIRA
Contato

(sz; ss+ss-neoz

(e2) 9e25e-7428

CEP

69088-0e6.

z. DO

3. VEL

hstítuto Culturâl de Desporto e La!êr do Estado do Amazonâs _ ICOLAM
14.548.156/0001-16, Lei ertadual n! 4.023/2014, Lei Municipat nr 2.515/2019

Ruã Tamârindo -416, CEp: 69088-026, Beirro; Jorge Teixelra, Manaus,/AM
1

ROOSIMEYRE MOLDES DE CASTRO

Nome

Profissão
ASSISTENTE SOCIAL

N' de inscrição no Consclho
CRESS 15" REGIÃO. REGISTRO 3565

E-mail

roslmeSnemoldes @ bol.com. br
Contato
(e2) 9e476-e126

Coordenador doFQetoo e o responúvel tecnico?
Sim x Não ( Caso) insiranão, os dados do respor»ável técnico

Nome

ELETDE LUZIA AZEVEDO VIEIRA GOMES

Profissâo
ASSISTENTE SOCIAL

N" de inscrlção no Conselho
CRESS 15" REGIÃO. REGISTRO 9876

E-mail

úrrl,qklrgslttoil.ç_o.Lrr
Contato
(92) e 8246-1569

CNP.': .a



Nome

Endereço

N0;

IN§TITUTO
- ICDLAM

Indicar o endereço conpleto do órgáo prceiro (rua, número, bahro).

Indicar o nome do órgão que patTiclpani da exr:r;uçâo do pmjeto
(se houver)' Exempro: se outra instit,tçào tai custear o pagamento dos técnicos, etc.

CNPJ
Indlcar o nineta de inscriçào cta
entidade poporente rp Cadaslro
Naclonal de Pes*a Juúdica no
Minlstérlo da Farenta.

E-maiI
Indicar o endercço eleuônico do órgâo,

Municipio
Indicar o ntücÍpio onde É§tá localizada a enüdade.

UF
Sigla da uidade da
fedetação @sado).

CEP
C ódigo do endereçanento
postal do municÍpio.

Telefonc
Mencionat o teleÍone tle
conhto da entidade-

{. DESCRTÇÃo ol REALTDADE

4.1 Breve Histórico

Em 18 de outubro de 2011, foi fundado o Instituto culturat de Desporto e Lazer doEstado do Amazonas - ICDLAM' possui sede própria no bairro Jorge Teixeira IV, ManauíAM,registrado no cartório de Re$stro de ritutos de Dácumentos e pessoas Jurídicas sob o cNpJ no14'458'156/0001-16' Tendo càmo atividade econômica principal as '.atividades de associações dedefesa de direitos sociai§", definida no CNAE n" g4.30-g, atendendo o que prevê o AÍt. zo, da LeiFederal no 13'019' de 31 de julho de 2014, cwacterizada como "organização da socjedade civil(osc): a) entidade privada sem fins lucrativos", colaborando na promoção da emancipação social dossujeitos em situação de vulnerabilidade social pessoar, realizanoo'suas atividades através das diretrizesfundamentadas pela Lei no 13.019/2014, alrerada pela Lei no 13.204, de 14/12/2015 e o DecretoFederal no 8'726, de.2710412016, Lei orgânica de Assisrência social - L6AS, Lei n. l0g, denovembro de 2009' da Tipiflcação Nacioãal de serviços socioassistenciais, polÍtica Nacional deAssistência sociat - pNAs, 
e regisraçôes pertinentes dos segmentos atendidos.

A proposta inicial da OSC ocorreu em Z0Il., junto à comunidade do Jorge Teixeira IV,começando principalmente com a "dança de rua" qu" .rrrJru"u mais de 50 adolescentes que estavam àépoca na ociosidade e consumiam drogas ilícitas e entorpecentes, e muita das vezes sendo recmtadospara tráflco, os quais serviam de "aviãoziúo" para os traficantes da área. Além do mais, o bairroJorge Teixeira' também é considerado um dos mais violentos da cidade, pois os indicadores deviolência da secretaria de Estado de segurança pública (ssp-AM) aponram o quanrlarivo deoconências registradas que subiu de 5'593 
"rn 

zoro para 5.g24 em2017.Esses são dados alarmantesque chama a atenção de toda sociedade, no entanto ainda sofremos pela escassez de políticas púbricasnos bairros da Zona Leste da Cidade de Manaus.

Neste seguimento em 2012 foi intitulado como projeto ..Esperançar, 
com atendimentospara 50 crianças' adolescentes e suas famÍlias, participando das oficinas de dança, esporte e lazer,sendo essa a estratégia utilizada para atrair o público (meninas e meninos). O projeto social doICDLAM visa a constituição de 

"tp,ço 
de convivência, formação para a participâção e cidadania,desenvolvimento do protagonismo e autonomia, com vistas u o"n for*ução da realidade de formaigualitária e democrática das famÍlias e seus membros.

o ICDLAM lnstltuído como uma organlzação da sociedade ciül - osc, sem ftnslucrativos' integrado à Rede complementar do suAS, corn o serviço de proteção social básica. Temcomo proposta inicial o projeto "ESPERANÇA", consiste em fomentar as crianças, adorescentes esuas famílias' a inclusão-social, atraves da promoçao de serviços socioeducaüvos, culturais, esporte eIazer e o serviço de fortalecimento de vínculos da convivência familiar e comunitária.

CNPJ;

lnstituto Cultural de Oesporto ê Larêr do Estado dô Amaronas _ ICDLAM
14.549. ts6/00o1-16, !êi êstad€t ne 4.0a3/aor4, [ei Municipar n. r.sri/rorg

Rua Tamàrindo -416, CEp: 59088{26, Bairro: JoBe Teixeia, Manaus/AM
2



IN§TITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM
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sociais, coúgurando-se no abuso e exploração
sexual, exploração econômica infantil, pobreza, exclusão soclal, Eáfico de drogas, uso de álcool
abusivo conflitos familiares e sociais vivenciadas no bairro do Jorge Teixeira ry e entorno, vem por
melo do .?ROJETO

ESPERANÇA ,, propor conjunto de ações socioeducativas,um fim de
promover espaços de interação social e socialização para crlanças, adolescentes e sutls famÍlias,
atendendo o que prevê o (An. 49 do Estatuto da Criança e do Ado lescente ECA.

É dever da famÍlia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, colr
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos Íeferentes à vida, à saúde, à alimentação, à

i,Í::ã:::'"T#,[g#,:xiilI"H*ili]ai::'-' à curtura, à dignidade, ao respeito, à

Conzubstanciado no ECA, compreende-se que esta proposta é relevante para o
desenvolvimento de potencialidades na comunidade do Jorge Teixeira IV, tendo em vista que a falta
de oportunidade, suprime a criança e/ou adolescente de participar de um projeto social. Assim sendo,
o ICDLAM prioriza em seus obJettvos, a valorização das rnúltiplas habilidaáes que vão contribuir de
forma pessoal e coletiva para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida.

Em ZaLT , o ICDLAM fechou parceria com o Projeto Mesa Brasil SESC. o programa üsa a
busca alimentos onde sobra e entrega onde falta. De um lado, contribui para a diminuição do
desperdício, e de outro reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, adolescente e suÍrs
famílias' As estraté$as de mobilizaçào e as açÕes educativas incentivam a solidariedade e o
desenvolvimento comunitário. Estamos felizes com mais essa parceria solidiária.

No Instltuto foram atendidas 100 famílias cadashadas através do Mesa BTasiUSESC para
recebimento de doações de alimentos (frutas e verduras). o Instituto atende famílias em situaçÕes de
vulnerabilidades econômicas na Faixa de Renda familiar total (até meio saliirio mÍnimo). A
atualização de cadastros é realizada anualmente e todas as famílias fazem parte do CADúNIC6
apresentando baixos indicativos socioeconômicos, demonstrando um cenário de carência e
vulnerabilidade.

É relevante acrescentar que no ano de 20lg o ICDLAM adaptou todas as suas açÕes à
Tipificação Naclonal dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n" l0g/200g), com respaldo
nos padrôes que orientam os serviços de proteção social hísica - com ênfase na convivência e
fortalecimmro de vÍnculos familiares. Desta forma, a Instituição realizou seu primeiro Termo de
Fomento por meio de Emenda Parlamentm Impositiva com a Secretaria de Estado de Assistência
Social - SEAS, por um período de seis (6) meses de l5 de seí201g à 15 de mw1a21 (em execução),
por meio do Projeto "E§perança", na modalidade de Proteção Social Básica, no valor de R$ 50.000,00,
com a finalidade de complementar a inclusão social de crianças e adolescentes e o trabalho social com
famílias e prevenir a oconência de situações de risco social, ampliando as trocas culturais, de
cidadania, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade com vista ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social

Parceria firmada com outro órgão da administmção pública:

Em novembro/20l9, Íirmou o segundo Termo de Fomento com o Fundo Manaus Solidária,
por um periodo de onze (11) meses de ian/2020 à nov?AZ}, através do projeto "Esperança de Crê-
SER ", na modalidade de Proteção Social Básica, destacando-se em lo lugar na inclusão de crianças e
adolescentes, no Processo de Edital, a fim de fortalecer os vÍnculos familiares bem como ampliar o
acesso à seMços que promovam a inclusão social às crlanças, adolescentes e jovens de 1g anos
incompletos e suas famílias, nas segulntes atlvldades: Atendlmento psicossocial, Oflcinas com temas

lnstítuto Culturàl de Dêsporto e Lâzer do Estâdo do Amazonas _ ICDIAM
CNPJ: 14.548.156/0001-16, Lei esradual no 4.023/2014, lei Municipal nr 2.5l5l21lg

Roa TamâriMo -416, CEp: 6qrBS-026, Sairro: Jorge Íêix€iG, Manaus,/AM
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No:.

cNrrJ. 14-548.156/00O
LCrÃUNtCtÍraL N- 2 51Kua iafrsrirr.Jo-4í

I or (92) 9945a-42O
INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM

com as famílias, oficinas de qualificação profissional, atividadessocioeducativas complementares, oflcinas de esporte,
esportivas

encontros sobre orientaçoes quanto zls regrase roda de conversa. A partir dos quais foram intensificados
supracitados

os atendimentos e atiüdadesgarantindo a acessibilidade direitos pelo público atendido, bemsituações de vulnerabilidade social,
como superação de

publicado no DOM, Ediçao 473A, página I I
Tltulos

o Insütuto recebeu reconhecimento na Lei Estadual no 402312014, Lei Municipal 2.515, de0211012019' Inscrição Municipal n" 23398301. que concedeu o Títuto de utilidade pública. Tratando-se de um reconhecimento munlcipal ao trabalho da instituição. Este tÍtulo confere ao Insütuto umamaior credibilidade iunto aos órgaos competentes, aos colaboradores, parceiros e a sociedade.RECEbCU tAMbéM A CETtifiCAçãO OO CONSEI-HO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DA SOCIAL _CMAS' sob o registro de no 203' considerando-se que o ICDLAM está apto a desenvolver serviçossocioassistencial na modalidade de Proteção social Básica no serviço de convivência eFoftalecimento de Vínculos Comunitários.

o rnstrtuto busca desenvorver as atiüdades através de três princÍpios:

' o ICDLAM tem como missão promover açÕes socioeducativas, culturais e sociais àscrianças' adolescentes e seus familiares, contribuindo desta forma para a cons6ução daidentidade social e cultural, fortalecendo o trabalho integrado de cuidar e de educarnuma ação complementar a famÍria e da comunidade;

' Visão: ser uma tnstituição de referência na rede de serviço de proteção social Básicano promovendo o selviço convivência e Fortalecimento de vínculos na garantia dosdireitos;

' Valores: compromisso com o ser humano, transferência em nossos trabalhos,respeito e ética com toda a comunidade.
DeÍinição do público alvo

Atender crianças e adolescente na faixa etiária de 06 a 17 anos em situação devulnerabilldade sociar da periferia do bairro Jorge Teixeira IV e a{acências.
Critérlo de acesso aos usuários para o ingresso no proJeto

o instituto prioriza as pessoas oriundas de situações de vulnerabilidade e risco social com

lfilr# 
neúuma renda familiar, identifÍcadas através do pruun.hi*ento do insrrumento sócro

As formas de acesso para o ingresso ao serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos:
r Por encaminhamento da Rede socioassistencial e demais políticas públicas.

por busca ativa;

' por procura espontânea.

os serviços vêm sendo ofertados em consonância com a TipiÍicação Nacional de serviçossocioassistenciais (2009), na modalidade dos seMços de proteção social Básica, por meio doServiço de Conüvência e Fortalecimento de Vínculos.

lnstituto Cullural dê Desporto e Lazer do Estedo do Amazonas _ lC0tÂM
14.548.1s6/000r-r6, Lêi esraduat nr 4,023/2Ol+ lei Municipat nr Z.stsrZorg

Ruâ Íàmàrlndo *416, CEp: 690g8026, BàirÍo: Jorgê Têixeirâ, tvtanausAM
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CNPJ'14 548.15O/ôôo
LEtluMctPAL N- 2.ôt

l:uâ r qttdriíldo - { 1Í êt. (92) §945ê_42ô
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ES] AOUAI- N" 4 o23/2014

INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLATú

anos I e 2019)

os seMços ofertados pelo ICDLAM possuem um caráter preventlvo e proativo, pautado nadefesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários,com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das wlnerabilidadessociais.

' seúÇos de Proteção sociai Básica no serviço de convivência e Fortalecimento deVÍnculos _ projeto .,Esperançâ,,.

obJeüvo: ofertar o seMço de convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio deatividades socioeducativas para 30 crianças, adolescentes e suas famílias, visando prevenir situaçÕesde vulnerabilidades e riscos sociais, possuindo um caráter preventivo e proativo, com serviço focadono fortalecimento da convivência familiar e comunitárla.

{ Usurários e formalizaçâo de sua participação no projeto;/ Ficha de Inscrição e rnstrumento para o levantamento de dados sóclo familiar pam aidenüficação dos usuários;
{ Busca ativa por meio com a participação dos técnicos em psicologia e serviço socialnos domicílios, telefone e comunicação com as famÍtias residentes das comunidades;{ Encaminhamento para Rede socioassistencial e demais políticas públicas;{ oficinas' rodas de conversa§, formação de famíIias e ações sociais para as famíliase comunidade.

Ademais' vale salientar que os trabalhos realizados atendem um cronograma de atividadesque é cumprido de maneira responsável, comprometida e com muito respeito aos seus usuários.
Executamos hoje um papel fundamental para o rompimento do ciclo da exclusão sociat decrlanças e adolescentes.moradores do Jorge Teixeira IV, fortalecendo-os como individuos de direitos eautônomos' Esse papel estende-se à comunidade como espaço de convivência, formação para aparticipação e cidadania' desenvolvimento do protagonismo e autonomia, com vistas a transformaçãoda realidade de forma igualitária e democráüca das famílias e seus membros e também como umespaço socioassistencial, educacional e cultural a todos.

4.2 Caracterização do entorno

A sede do Instituto cultural de Desporto e lazer do Esado do Amazonas - icDLAMlocaliza-se na zona Leste no bairro Jorge Teixeira tV, o baino é considerado um dos mais populososde Manaus' A implantação e o acesso aãs seMços púbricos rr" r.;;;;;;il õffi territoriaracelerada, possui uma população estimada de I3.s62 mil habitantes em 2010, segundo o IBGE. Ainstituição funciona em um complexo próprio, construÍdo em alvenaria, idenüficada na faixadaprtncipal' É abastecida por energia elérica regular e o abastecimento de água é garantido pela empresade saneamento' A associação possui uma iírãa de 8.0m? de largura com 22.0m2de comprimento, 01Garagem / 02 salas / 0l copa / 01 recepção / 0l iárea de t0.5smz de largura p/ Og.somz comprimento.
Quanto a localização geográfica da execução do projeto social, o ICDLAM está inserido noterritório do bairro Jorge Teixeira e o entorno compreende-se pelos seguintes bairros: Jorge Teixeira I,II' III e IV' cidade de Deus' val Paraíso, santa Bárbara, chicà Mendes, comunidade Areal do MindúJoão Paulo i' II e trI' Braga Mendes' Nova Floresta. Nova conquista e Grande Vitoria, pois estesmerecem atenção do poder público pela falta de Política de Assistência social à população (crianças eadolescentes' mulheres, idosos, puriou" em situação de rua, pessoas com deficiência, enúe outros),público atendido pelo projeto. De acordo com o portal w111gdtliirbrarL! o referido bairro tem como

hstituto culturâl dê oêspoÍto ê Lârêt dô E§tâdo do Amàtônâs _ tCDLAM
14.548.156..b0o1-16 Lêt estaduâl ne 4.023/2014, têl Munlcipôl nr ?.s15ÊOt9

Rua Tamarindo -416, CEp: 69098-026 gairro:.,orge Teixeirà, Manaqs/AM
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T@
20 0)

Humano Municipal, conespondente (t (0,604, emexiblndo OS baixos indicativos socioeconômlcos, com renda(trezentos e trinta CINCO
per capta média de R$ 335,8

e e oitenta e um centavos) confirmando cenário devulnerabilidade. um carência e

Apresentamos a rtde socioassistencial de abrangência do Bairo Jorge Teixeira rV estáreferenciado pelos seguÍntes dispositivos:

.I.CRAS José Teixeira I _ R. 2, 17 _ Jorge Teixeira, Manaus _ AM;
*CRAS São José IV _ RUA Margnal _ Bairro: São José IV;
*conserho Tuterar Leste I - Avenida Grande circurar, no. s6i3 _ são José I;
t'conselho Tutelar Jorge Teixeira II - Avenida Brigadeiro Hilário Gu{ão, 735 -JorgeTeixeira _ I Etapa;

*CREAS Leste hourbis _ Av. Itaúba, sln _ Jorge Teixeira.

Na rtde socloeconômlca, encontra-se o Supermercado DB, Supermercado Atack,supermercado AssaÍ' supermercado Nova Era, casa da carne, posto de combustivel, Feira doProdutor' Agência Bancária Bradesco, caixa econômica, Itaú e Banco do Brasil, Drogaria SantoRemédio' Drogaria Pague menos, Paraiso dos Parafusos, panificadoras, shoppings, Iojas diversas eloteria que facilitam o acesso dos nossos usuários aos serviços. Além dessas redes, temos como locaisde lazer' esporte e conüvência social, Igrejas católicas e evangélicas, zurnba na bola do JorgeTeixeira, Ginásio ZezÀo e Giniísio Oo Corodo.

serviços socioassistencial desenvolvido pela organização da sociedade ciüI (osc):Associação Mãos Amigas, o Pequeno Nazareno, Associação para o Desenvolvimento social doAmazonas- ADCAM' oficina Escola de Lutheria da Amazôniu - ogla, Jesús Gonçalves, den*eoutras' Estes são alguns aspectos que julgamos relevantes para a compreensão do cenário deabrangência da realidade atual do entorno áo tairro Jorge Teixeira IV.
Quanto aos equipamentos públicos da área da polÍtica educacional podemos idenüflcarvárias escolas Municipais e Estaduais, porém insuÍiciente para atender toda a demanda dos territóriosdo balrro Jorge Telxeira e o entomo:

Rede pribHca de Ensino Estadual:

*E.E. prof.. Cecilia Ferreira da Silva (R. Hortelã _ Jorge Teixeira I);
t'Escora Estaduar de Tempo Integrai Erisa Bessa Freire (Av. Itaúba, s/n .- JorgeTeixeira I);

'i'Escola Estadual Professor cleômenes do carmo chaves (Rua Bentivo, vn, JorgeTeixeira IV etapa).

Rede púbttca de ensino Municipal:

*Escola Municipal Divino pimenta Faleiros (R. Angelim, t2g);
*E.M Maria Ferreira da Silva (Av. Autaz Mirim, 90lg);
.:. E.M Nossa Seúora Aparecida (R. pedra Mineira, n" 3l).

CNPJi

hstituto Culturâl de Oespoíto ê Laler do Estado do Amàrohas _ ICDLAM
14-54&156/@1.16, Lei estadcl ne 4.0231201d lei Munhipat nr z.sri/zOrg

Rua TamariMo -416, Cfp: 69088-026, Bairro: .to€e TeireiÍa, Uanaus/eM
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM

{.Rede de serviços de atenção à saúde:

..!.UBS Gebes Medeiros (R. pirarucu, 100 _Jorge Teixeira);

.:.UBS Josephina de Melo (50g, Rua Cupiuba, 415 _Jorge Teixeira);
t'Ubs Avelino pereira (R. Cravinho, sn _Jorge Teixeira);

't'Pronto socorro João Lúcio Pereira Machado, localizadono bairro são José operiirio,
Hospital e Pronto Socorro Platao, localizado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste;

*Distito de saúde e Endemias Leste.
Para tanto, colocamos em evidência a dificuldade do acesso aos serviços públicos de saúde,uma vez que' dentro desta zona, temos os maiores hospitais do Estado, pronto socorro João LúcioPereira Machado e o Hospital e Pronto socorro Platão, ambos localizados Zona Leste de Manaus.Todavia' sabemos que estes mecanismos não são suficientes para suprir a imensa dennnda desta zonaem conjunto com os municípios do interior do Estado do Amazonas, assim tornando difícil o acessoaos seMços de saúde' outro fator preponderante e a ausêncla de creches púbticas que atendam a

l*T::* 
infrncia' concentradas nesta região e consequentemente a dificuldadode acesso uos pmtos de

Equipamento público na área de segurança púbica: 14o DIp - Disúito Integrado dePolícia - Av' Autaz Mirim - Tancredo Neves existe também o 30, Distrito Integrado de policial,
localizado na Rua Manjericão, s/n' no bairro João Paulo para atender mais de 13.56a mil habitantes emesmo com os progmmas de segurança públtca torna-se inviável a cobertura para população daregião' Apesar de que' alguns baimos possuírem equipamentos urbanos o conüngente populacional égrande' assim a população fica vulnerável mediante as situaçÕes de üolências, sem suporte básico,muitas das vezes deslocam-se para outros bairros em busca de proteção e qjuda. Desse modo, observa-se que apesar da precariedade e inúmeras questões sociais que acometem os moradores do bairro doJorge Teixeira, há um mínimo acesso a serviços públicos básicos e socioassistenciais aravés dealgumas entidades privadas e instituiçÕes públicas.

Diversas são as vulnerabilidades, pois há muitas dificuldades de empregos para populaçãoIocal' algumas{€m+ias vendem proouros'aiimentícios, p*ú;l; e arimentação conro meio desobrevivência' no entanto un.on[ã*o, muitas pessoas desqualificadas para inserção no mercado detrabalho' Enheüanto' não podemos deixar àe mensurar as pótencialidades destas zonas que possuemcomo atrativos: centros comerciais, shopping center, feirã-rrorpitutr e uma área verde preservada,

$:S,*t :Hffi#:ffJ$H,importantes 
ãrganizações da socüdade civir atuando ,a fiarantia oe

4.3 Caracterização do públlco atendido:

4.1.1 proteção Soclal Báslca

o perftl etiírio dos usuários dos atendidos foi realizado com base no diagnóstico social de201812019' elaborado nos anos dereferência pelos técnicos oa entirlãae. Nesse sentido, selecionamosamostras de 80 usuários que participam dos sôrviços ofertados. A coieta de dados deu-se em sgzo por
[B?*u,1.,*tioniário 

socioeconômico e 30% das fichas so.iouconãrricas pertencentes ao arquivo do

Faixa etária: segundo os dados do diagnóstico social: perfil de pessoas atendidas e suasrespecüvas famílias:

lnstituto Culturàl de Desporto e Lazer do Estado do Amaronas _ TCDIAM
14.548.155y'00ot-16, Lêi êstadut ne 4.023/torq tei Munhipat ng 2.515/ZOt9

Rua Tâmarindo -416, CEp: 6908g{26 Bairrc; Jorge Tei)cirê, Manaus/AM
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - TCDLAM

rrescnçâo Público
Número de pessoas atendidas
Número de famÍlias atendidas

80 crianças e adolescentes e suas

famÍlias

Gênero 26 - Sexo masculino
54 - Sexo feminino

I

Faixa etária
Mulheres entre 18 a 65 anos - 30
pessoas

Cüanças e adolescentes entre 06 a 17
anos - 30 crianças

Homem entre 18 a 65 anos - 2O pessoas

conforme os dados do diagnóstico social, 80 pessoas são usuários atendidos pelo ICDLAM,30 crianças e adolescentes possuem; faixa etária entre'06 e lz anos. euanto ao perfil etário do grupoÍàmiliar identificou-se uma porcentagem significativa àe murr,.r.., iotrrirando 30, que possuem entre18 e 65 anos e 20 homens que possuem enúe 18 a 65 anos. As famflias beneficiadas pelo Instituto sãoacompanhadas pela Equipe de referência (assistente social e prüi"-gr) Ar i;ílirilãffia*"nt"dos bairros adjacentei, que buscam atendimentos e orientações. contudo observa-se o númeroacentuado de mulheres reslonsáveis pela manutençâo da famriia, assumindo o papel de mãe e pai.Também os conflitos familiares decorrentes ãa vioicncia, álcool, aràgur, graüdez na adolescência emarginalização são realidades concretas vivenciadas por tais gr"p;" 
-

4.3.2 condiçôes habitacionars do indivÍduo e/ou famflia
a) Gútlco I - Ttpo de Residência

Fonte: Arquivo LAM 2018/201e

2,50t6

: PropÍia

:ir; Alugada

Ccdidr

lnstituto Culturâl dê D6sporto e Lâzet do Estedo do Amàzonas _ ICDIAM
CNPJ: 14.548.155y'0o01-15, Lei estadul 

^e 
4.023/2074, Let Muntcipâl nc 2.Sls/2019

Rua Tamarindo r{16. CEp: @OgE-02Ç Bairro: Jorge Têirein, MamuíÂM

Fonte: Arquivo ICDLAM ZOIB/ZOL}

A zona Ieste de Manaus concentra uma grande parte da população os donücilios em suagrande maioria são própria, somando-se 68,750/o ooí usuariãi .rãrJrt" zg,Tilyosão alugadas e Z,so/ocedidas. Tratando-se do tipo de construção áa moradia.

. Quanto ao tlpo de casa 85% são de alvenaria, enquanto apenas l0% ainda sâo de madeira e5% mista' Durante as entrevistas notou-se que alguns dàmicílios são assentamento precário nãoconsolidado' estão em área de risco, moram a'beira?o ig*rp., l**ncos e áreas de alagamento emsua maioria não tem acessibilidade (para pessoas com aifiãuldàdes de locomoção).

I
.:.::t: : :,
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Fornecimento de luz

Itrz çlendostlna ffi=

Luz crlétrlcq 95

o 5(} 1{ro

Fonte: Arqulvo ICDLAM ZOtB/ZOtg
c) Gráftco 3 -Acesso a água canalizada

Fornecimento de água

Fonte: Arquivo ICDLAM ZOtB/ZOtg

Quanto à energia elétrica g5% dos usüán-o:.t9m energia elétrica em suas habitações, sendoque foi observado que àguns moradores ;;;.* 5% rigação ãi-ãàrtinu, principarmente nos casosem que a moradia es-tá localizada em Iugares de riüo, .o*o-àrr"n,arnentos precários e nãoconsolidados. Em reracão ao abastecimento'àe egu", ;;;ü**;, ;r. gl% têm seu abasrecimentode água através da rede priurica e-ãuüos" ioz-porrr..-i"i""*].r,ano e outras pessoas criamalternativas para obter água para as necessidades básicas, como tanques e camburões.
d) GráÍico 4 - Escoamento sanitário

90%
100

80

50

40

0

Fonte: Arquivo ICDLAM ZOtg/?Otg

CNPJ:
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS -
com os 90o/o dos usuifuios têm fossalooÁ possuem esgoto o escoamento e ceu aberto,

como escoamento sanitiírio,
a os usuários avaliam as condiçÕes qualidade desanêamento básico t'boa ,t

e "péssimo". Cita
e

facilita
existir uma considerável quantidade de lixo nasa proliferação de pragas e o acúmulo de dejetos areas de

ruas, o que
em alagamento.

e) Gráfico 5 Coleta de lixo

Í Sirr ! l.lsú

Fonte: Arquivo ICDLAM ZOtBIZArc

Em relação a coleta de lixo g2,5o/o dos usuários possuem diariamente já os 7,57o ficamimRossibititados desse serviço po, *oru."ã 
"* uu"o, ui"rur,iõ;; ahgadiços e em áreas de dificil

D Acessibilidade (pa.a pessoas com diffculdade de locomoção)

A ausência de acessibilidade ainda é um problema enfrentado diariamente por pessoas comdiÍiculdades de locomoção' os Desnivei., ur.u.o, em carçadas, farta de rampas de aiessà são algunsdos pontos de reclamação. As comurü;; au uu.u.,gãr.iã' àl Lstituiçao não são adaptadas epossuem poucos recursos faciritadores de rocomoçã-o, ,.nâo qr.;;t*;;;ild, #; ããsituaçaode baro e lama e mesmo as q{e são asfaltadas. estão em situação precíria. As unidades públicas desaúde' escolas' cRAs e algumás'entidrd";:;"is possuem r".rriúriàoe, porém é quase inexisrente amesrna facilidade nos veíúos d. il;;;;r"f,iurr.o. e igrejas.
g) o domicÍrio está localizado em área com forte presença de conflitos/üolência

Percebeu-se diante da coleta de dados que 58% destas construções são construídas emt"#'#:l#:;il## ba*anco; az. em úaüda , aw uÃ i"iã',r... svo emteÍreno enúarcado e

h) GriíÍico 6 - condições educacionais do indivíduo e/ou famíria

Ensinomêdb

comphto

161

' Supariorincomploto

3fr
Nunca estudE'

12,5

tundrnlntrl

inompleto

20x

lnsino médio

inromplêto

26rá

fundoncntrl

completo

23%
Fonte: Arquivo ICDLAM ZOIB/ZO1I

- lnstituto Culturdl dê Oesporto e !âzer do Estàdo do Amazonâs _ ICOLAM
14.548.156/000I-15, lei estâdual re 4.023/2014 Lei Municipat ne Z.s15rZ0r9

Ruâ Tamarlndo -416, CEp: 69088{2ô Bairro:JoÍBe Têixeirà, Manâus/AM
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a escolar o gráftco mostra claramente I0nunca estudou, z0 pessoits 20o/o possuem o ensino fundamental
que pessoas 2 ,50/o

o ensino fundamental completo, 27
incompleto, 23 pessoas 23o/" possuem

médio,
pessoÍts 26% ensino médio incompleto, l5 l6o/oressalta-se ainda que 5 pessoas, 3%"

pessoas enslno
superioÍ completo, Observa

possuem ensino superior incompleto e nao houve ensino
fundamental,

grande numeÍo de mulheres que chegaram Concluir somente ensinovale ressalvar que em sua maioria, este numeÍo acentuadoeconômico-social na qual ela, têm
e devido a uma conjuntura

mães
que se dedicar aos cuidados domésticos, e ao mesmo tempo saoque representam a chefia familiar tornando-se peça importante no provimento financeiro.

0 GráÍico 7 Inserção dos indivíduos elou familias em programas, proJêtos, serviços e
beneÍIcios socioassistenciais

I Benefícios
lnduso BPC Nào tnduso BpC

10o/o 5y.
§ lnohso PBF
r Não lncluso ÍrBr
n Pensào âlirnenticiaPensão

âlirEoícia
3%

Nâo lnôluso PaF
n%.

Fonte: fuquivo ICDLAM ZOtSlZOlg

No ICDLAM possui 80 famílias inseridas no cadúnico, apresentando baixos indicativossocioeconômicos, com a renla per capta Ãeài, a" R$ 335^gi(tràãro, e binta e cinco e oitenra e umcentavos), demonstrando um -cerrlrio 
de '- 

-.u.ãn.iu 
e vulnerabilidade.hutt'i'*utrrlil'arl-tutuclll.st;g..tr,',2-rll,Jr"'p-uúr.ür--,idua]iLuq+r;,rrLp.r*'drr.o 

ztyo das famítias estãodesatistidas de beneficiãt tã.i"uü 
*ffi=ç;it,;;;;;t..,rul-á! 

r.u*ferência de Renda foramincorporados à políüca assistencial, identificou se-que os programas de transferência de renda possuemsuma importância para os usuários do ICDLÀvÍ,'poi., oo.z ,ào-üienciarios do programa BolsaFamflix e l0/o no Beneficio ue prestaiao õontirruaaa. p"ft-t;,;; programas de Transferência deRenda foram adotados no Brasil .o* .Lnai"ionalidades, ;;"j;'; critérios que visam reduzir onúmero de beneficiários' e de *oao roàiãJo nos mais pobres-entre os pobres, pelo menos a metadedaqueles que são atendi$o1 0"19 rr".;","I-.l ao 
"*_.iiraçáã a" pou*- e de extrema pobreza,necessitando_delntervençãoimediatapíuj*Àti'omínimoparasuasobrevivência'

, Gráfico 8 - condições de trabalho e rendimento das famírias e/ou indivíduo

acima de 0l salário mínimo

abaixo de 01slárÍo míninro

Até l salário mírúmo

sem renda

,,r$ 
,rro

Ir*
I sem renda

& Áté l salário mínimo

r abaixo de 01 salário mínimo

acinra de 01 salárío míninro

32,5%

60%

0 li] 20 30 +a! 50 §0

Fonte: Arquivo ICDTAM ZOIA/ZO\9

lnstituto Cultural de Oesporto e l-azer do Estado do Amàzonas - TCDLAM
CNPJ; 14.548.156/0001-16, tei estaduat ne 4.013/2014, Lei Muoicipal n! Z.sls/zOtg 1 tRua Tamárindo -rtl6. CEp: 69088{26, Brirmi .loÍge TêirEirá, MânaurAM
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traz satisfação realizâção apenase nao
para o desenvolvimento humano, qualidade vida e quede

no sentido profissional também pessoal. gráftco 2mas o
o social sem

32,|Vo estão no trabalho formal recebendo até 01 salario mínimo I 0pessoas íYo estão na infromalidade ganhando de 0 I saliârio mínimo ou seja 2,50/ovlvem com mais de 01 salário mínimo.
abaixo 5 pessoas

No que se inserçao no mercado de trabalho, encontram_se:r 60Zo desempregados;
o 32.S7o CLT;
r 596 autônomos, (vendedorm ambulantes, das sinaleiras e limpadores de carros);.2,5oÁ funcionários públicos entÍe outros.

A maioria dos usuários relataram que estão buscando a quarificaçáo profissional e outrasresponderam que estão se qualificando, visando. u* .u**u.uçio melhor e ainda há as pessoas nafamília que já estão sendo inseridu no á.r.uao de. cabã salüriài]qr" alguns entrevistados ao serem

,XH::ffilT' 
não consideram como parte da rurau u-q;rãu-ie parentes, já que úo rem uma

k) Demonstrar as vulnerabilidades e potencialidades identificadas do púbüco atendido

Destacamos que os problemas aqui registrados foram apontados pelos entrevistados,

;"JffJfg:"*,Í:,ff:,X,j::#Jffí;,u..in.ou"-,. q;;;;;rià das famirias atendidas pera

* Violência / falta de segurança aumento de roubos e furtos;* Situação de abuso e exploração sexual;
{. Exploração do trabalho infantil;
* Defasagemescolar;
* Violêncialntrafamiliar;
+ Violações de direitos de crianças de adolescentes;+ Evasão escolar infantil;
{. Baixa escolaridade;
A Vagas insuficientes em cursos de capacitação profissional;.!. Desemprego;

-*- DêSaõnhecimento dos direitos;
* Situação de abuso e dependência química.

PotencialidadeVhabilidades dos usuiírios do ICDLAM

. - -A principal prioridade é o atendimento àrs famílias residentes em território, ãvulnerabiüdade. que são público atvo á dà;T receber o, ,.*4* Oa proteção social, o 1CDLAM,desenvolve em especial ôs serviços oe 
-Conriuoncia 

e Fortarecimento de Vínculos no serviço deProteção social Básica é a partir aã tt"u"rr,o lom famílias que se organÍzam os serüços referenciadosaos seMços socioassistenciais garantindo o desenvolvimeúo do tra"balho social com as famílias dosusuários desses serviços, perúitindo idenüficar .ua, ;;;rJd;;. . potencialidades dentro daperspectiva familiar' rompendo com o atendi*.rro ,"g.untado e descontexÍualizado das situações devulnerabilidade sociar.vivenciadas. ur"u !.ànu" poã"riaiãra"ã oui,,o do Jorge Teixeira é ocomércio' Iojas shopping e feiras, mesmo"assim ainda há muitas dificuldades de empregos parapopulação locat, algumai famílias vendem frodutos ,ltÃ;í.;;; perfumaria e alimentação comomeio de sobreüvência, no entanto un.ort urà, muitas pessoas com níveis insuficientes para inserçãono mercado de trabalho, assim para compreender melhor o àiagnostico social, os usuáriosresponderam suas potencialidades e Àabilidadei à:

lnstituto Cultural dê Desporto e Lazer do Eíado do Amezonas -tcDtAM
CNPJ: 14.5{{}.r5610001_16, Lei E§tâdual ne 4_023/2014 Lei Municipal ne 2.515/2019

Rua Tamarlndo

revela que 70 pessoas 60Zo
(desempregadas), l5 pessoas

dos usuiírios que responderam diagnóstico estiio renda

e

',') ,..,

-416 CÊP: 69Oü8{16, Bairro: Jorge Têixeira, Maoaus/AM
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f\,r.

parte programa menor apÍendiz;
* 6,2s% realizam estági0 remunerado pelos de

profissional
programas incenüvos a capacitação

CIEE TEL;
t, 56,250/o responderam que não participam e nem fazem atividades;* 30% desses usuárlos participam das oflcinas de esporte e lazer ofertadas pelo pr-ojeto

"Esperança" que visa a dar atendimento as classes minoritarias em situação wlnerabilidades
sociais.

5. DESCRTÇÃ0DoPROJETO

o objeto destinado será a contratação de serviço de pessoa fÍsica e compra de material de consumo,com finalidade de atendimento.às crianças e ádolesàento 
"o* rrur."rp..tivas famÍlias, atendidosnesse Instltuto' com vista a dar melhãria no serviço ou r.ot.çuo s-ociat Básica - serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos.

Início: Agosto/2020 Término: Fevereiro/20Z I

o Instituto cultural de Desporto eLazer do Estado do Amazonas - ICDLAM está Iocalizadona populosa Zona Leste, especificamenre no Uuirro 1ã.go i&;i;;, onde tui uma precariedade dePolÍticas Públicas, assim cómo em determinadas áreaã. por meio da execução do pRoJEToESPERANÇA' atende aproximadamente 30 crianças e adolescentes através das oficinas de esportes(futebo$' são atividad{ esglegica, puru fomeniar u incruráo-sociar desses atores que vivênciasituação de diversas vulnerabiHdãdes ôciais, capacitando-os para o crescimento dentro do desportovisando coúecimento tático, tecnico em buica O" no.rár-ialntos. Vale salientar que sãoacompanhadas pelos instrutores, psicóloga e serviço social. por meio de planejamento a coordenação,busca elaborar metodolo$as, estabeleõndo -etas e objedvos, e estratégias adquiridas, visandosempre o acompanhamento psicossocial, garantindo assim-eflciência dos jovens na pratica esportiva,tirando essesjovens das ruas para engloba"em atividades físicas, atraves dos grupos de convivência.
obietjvo do Instituto ICDI-AM no campo da PolÍtica Nacional de Assistência social édesenvolver atividades de convivência e Fortalecimento de v-.rr"r, segundo preconiza a TipificaçãoNacional de SeMços Socioassistenciais:

o "serviço para crianças e adorescsntes de 6 a 15 anos, rem por foco a consiruiçâo de espaçode convivência, formação para a participação e cidadania, desenvorvimento do pmtagonismoe da autonomia das crianças e ad-oráscentes, a partir dos interesses, demandas epotencialidades dessa faixa..etária. As intervenções devem ser pautadas em experiênciasl,dl.:::..culturais e esportivas como formas'de 
.expressão, interação, aprendizagem,sociabilidade e pÍoteção sociar". o "serviço para adorescentes e jovens de 15 a 17 anos, asativldades devem abordar as questões rerevantes sobre a luveitude, 

"ont 
rtrinoo prru o

;HffiXt1;J';llã;i:::i*il'T" e rormação de atihráes " vuroÀ q'u Lnrti- no

o índice de crianças e adolescentes existentes neste território na faixa etiária de (06 a lTanos)' representa 37,57o-desia populaçao. rsie é um indicador rigrin.ruro que sinaliza a necessiclade

*j:*:",:r:-a 
essas faixas ôtiarias,'ob.jettvando , gur-tiu ou-protuçao soiial biasica de crianças e

Quanto às açÕes executadas na comunidade. As atividades ocorem nos dias de segunda-feira, nos horários de 8h as l2h e das l3h às 17h e aos Mbados de gh as llh: Os
preventivo e proativo, pautado na defesa e

serviços ofertados
afirmação de direitos e

lnstítuto cultuftll de Desporto e Lâzer do Estâdo do Âma:onas _ tcDLAM
CNPJ: 14.548.r56/OOOX-16, tei estaduat ne 4.023/20t4 tei Municipâl nr 2.515/2019

Rua Tamarlndo -416, CEp: 69088-026, Bâirro: torBe TelxÊtà, ManauslAM

pelo ICDLAM possuem um caráter
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no oesenvolvimento de- capacidade_s e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance dealternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

Quanto ao atendlmento rcalizado: Atiüdades executadas nos Serviços de proteção socialBásica, por meio do servÍço de convivêncla e Fortalecimento de Vínculos -.oproJeto Esperança,,
Públtco alvo: 30 crianças e adolescente de faixa etiíria de 06 a 17 anos e suas famílias, emsituação de vulnerabilidade social e risco social aa periferia Jo úrrà f*g. Teixeira e adjacências.
obJeüvo: Identificar os usuários do scFV para trabalhar o fortalecimento de vínculos, pormeio dos seguintes eixos:

Eixo cultura: possibilitando o acesso de crianças, jovens e adultos, às manifestaçôesculturais tradlcionals, bem como um-a aprendizagem u*ptu 
" "ortÍiua 

e vivências que podem e devemser levadas para o dia a dia. Aüüdadàs: Literatura, Música, Dança, cinema social, Teatro e Artesvisuais.

Elxo Esporte e Lazer: Fomentar a realização de atividades fisicas e esportivas comcaracterísücas educativas,. in-clusivas, cooperativas e yyqayeis, fo, *eio de ações de esporte, lazer,

Bl:il:ffii.l:'ôÍ:,,XjHtàXtÍo 
€§portiva brientada. auvuaàes:'rniciaçao espârtiva, rutãbor, Jogos,

Eixo Assistência social: volta-se ao fortalecimento de únculos familiares e comunitários.Estimular o convívio socia.l e familiar, aspectos relacionados uo 
"n,i*"nro 

de pertença, a formaçâo da
id.e.nYgaqe' 

à construçâo de processos áã sàabilidua*, 
"or-üiár 

sociais, às relaçÕes de cidadania.Aüüdades: Atendimento psicossocial; Busca. ativa por mero iom a paÍticipação dos técnicos empsicologia e serviço sociai nos domicílios, telefone ; .;;;;dà .o* as famílias residentes dascomunidades; Encaminhamento da Rede socioassistencial e demais políticas públicas; Ficha deInscrição e Instrumento para o levantamento de dados so.iá ra*iri* para a identificação dos usuáriose formalização de sua participação no piojeto; Roda de Conre.ra, palestra e Oficina; Oflcinas

ffp*]l'Hr.:- 
cada grupo semanalment., r"não 30 usuários p;õilim em cada turno e divididos por

A realizaçâo do proJeto é necessária para garantir o aperfeiçoamento da oferta dos seryiçossocioassistenciais no scFV àsirianças, adolescentes e suas famÍiias, que se enconüam em situação devulnerabilidade ou risco social, aÍim de fofialecer os úncuros iuÀuiur., e comunitários e ampliar oacesso de qualidade a serviços 
-que 

promovam a cidadania, vem através da Emenda parlamentar, noagl2020' efetivar a contrataçào oô serviço ae pessoas Íisicas e a aquisição de materlal de consumo e.
Em-relação a conúatação de serviço de pessoa fisica: será contratado I coordenadorauxiliar e I coordenador Administrati-vo, 

9 I projetista, o coordenador auxiliar no projeto, colaborará
11 !3denaçã9 do gerenciamento, já o coordeirador Administraiià irá conrribuir na execução doproieto' e o proieti§ta corstruirá o prãsente proJe|g Quanto o ..rutfo ou pessoa jurídica: 1 conrador o
ijlllÍff. 

será responsável pelos ierviços 
"ontau.ii 

au inrtiüiiio àu*ntu ;;Àà;;i; À-iermo de

Quanto ao matedal de consumo, beneficiará 30 crianças e adolescentes, com vista afomentar a realizaÇão de oftcinas oe ruteuát. por meios das atividades fisicas com caracterÍsücaseducativas' inclusivas' cooperativas e saudáveis, contribuindo no lazer, promoção à saúde e iniciaçãoesportiva orientada' são organizados por faixa etária.e 
lêm;;mo objetivo prevenir possiveis situaçõesde risco pessoal e social, viiando a *áhoria da qualidade de vida.

Durante todo o ano ocone a inclusão de novos inscritos. A inscrição para as oficinas podeser realizadajunto a Recepção do ICDLAM e encaminhamento aúavés do CRAS. Elas são executadassemanalmente, no perÍodo matutlno e nohlrno, possibilitando o u..rro u todos os interessados.
Neste contexto, compreende-se que a viabilidade

desenvolümento de potenclalidades da comunidade do
desta proposta é rclevante para

muitas das vezes as faltas de oportunidade
baino Jorge Teixeira, tendo em vista que

suprimem a criança e/ou adolescente de participar de um
traz em seu escopo, a valorização das múlüplas habilidades

lnstitutô cultural de Desporto e Lâzêr do Estado do Amaaonâs _ lcDlÁM
CNPJ: 14.548.156/0001-16, Lêi êstadual ne 4.013/2014, tei Municipal nr 2.515/2019

projeto social. Assim sendo, o ICDLAM

Rua TamaÍihdo - 415, CEp: 6908g-026, Bairo; Jo€e Teixeira, Manâus/AM
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com
coletiva para o pleno da cidadania e a melhoria daexercícioqualidade de vida, pretende-se AS ações do ICDLAM em curto prazo: prevenir a ocorrência desituaçÕes de r§co social, ampliando culturais de cidadania; praz0: complementar o

AS üocas Médiotrabalho social com as famílias desenvolvendo o sentimento de pertença e identidade üstade com aoalcance de alternaüvas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social; longo pra,zo:empoderamento. autonomia e participação e inclusão social.cidadã

OBJEf,IVO GERAL:

OBJETTVOS

Resultadm alcançados: As açôes socioeducativas contribuem de forma positiva nofortalecimento dos vínculoi familiarev.Àrnunit,irios e estímulo das habilidades e potencialidades dasfamílias' contribui na redução do abusá t u*piã.uçao sexual, sendo atuante no contra tumo das escoras.

â:ri'jil'jâ1::,t#*::ffi#las pelos tecnicos de referência e eàucadores sociais da rnstituição.

e

Proporcionar o desenvolümento de atividades socioed.ucaüvas, assegurando úocas de experiências evivências para 30 crianças' adolescentes 
" * famÍlias qu. uiru-rn"um situação de vulnerabilidadesocial, a Íim de fortarecer seus úncuros familiares e comunitários.

1' Assegurar aos usuários, 02 grupos de conüvência com acesso às atividades esportivas e delazer por meio dos eixg3 girã$ ae- s9r e participação, estimulando a permanência na escola,conüvência social, participaçâo cidadã e iormação para o mundo do trabarho;
2' Estimular a socialização grupal, comunitário e social das famÍlias, divididas em dois grupos,por meio de roda de conversa e palestras que possibilir.* 

"rpuçã! 
para Eoca de experiênciase vivencias familiares;

3' Promover atiüdades socioeducativas para crianças e adolescentes no serviço de conüvênciapormeio do esporte e Iazer, asseguranào espaço para convívio grupal, comunitário e social.

VO
Pretende-se ofertar a 30 crianças e adolescente de faixa etária de 06 a lz anos em situação devulnerabilidade social e risco soóirl da ,;;if.,i; do bairro Jorge Teixeira e adjacências.

METAS

Meta I
ofertar a 30 crianças e adolescentes, 02 grupos de convivência com acesso às atividadesesportivas e de lazer por meio dos eixos direito de í.r ã p*.iprç.", estimulando a permanência naescola, conüvência sociar, participação cidadá e formação'paru-o'ÃLao do trabarho.Meta II
Assegurar espaço de referência e estimular a socialização grupal, comunitário e social dasfamílias' divididas t- doit grupos, po.À.io áu roda de.orr.r* u pàrestras que possibilitem espaços

!1a try,ca de experiências e vivenciás familiares;
Meta III

Realizar atividades socioeducativas com crianças e adolescentes, divididos em dois grupos

ffiffffiilti:A;:'oficinas de esporte u iuru. trut"úori;J.sr;;, espaço pil;;;; srupat,

lnstituto Cultural de Desporto e lazeÍ do Estado do Amâzonas _ tCDtÂM
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6. PRocEDIMENTos METoDoLÓcrcos

lnstituto CultuÍel de Desporto e Lazêr do Estâdo do Amazonas _ ICDLAM
14,548.156/0001-16 lei esradual nr 4,023/2014 Lei Munkiml n! 2,5I5/20I9

Rua Tamàrindo -416, cEp: 6g0ss-016, Bêi.ro:.torge Têlxelre, Mànaus/AM

Lei n I09, de novembro de 2009, da Tipificaçâo Nacional deCultural de Desporto e Lazer do Estado do
Serviços

açoes, caracterizando os seus beneficiiários
Amazonas ICDLAM, define suas

de uma equtpe é
educador social,

e suas aüvidades. E para atender o que preconiza a Lei dispõemcomposta por (o Coordenador de Projeto, (o r) Psicóloga, (o ) Assistente Social (ot(ot1 Contador (o r) Assistente Administrativo, (o l) facilitador demotorista. esporte e cultura e (o

Quanto à cstrutura fÍslca, o Instltuto conflgura-se (01) sala para realiear as atlvidadessocloeducativas como: (dlnânüca, patàstras, reu{-:: ofi"il;i;*;upçáo, sala de atendrmento psicossocrar.

il',il#T:?#1",âiTtil:T;ilL,'*i'r'ã. Ãs atividades o"o** nti ai* du .d;;;-i.i.u à sábado nos

Quanto à estrutura Íisica, o lnstituto configura-se (01) sata para realizar as atividadessocioeducativas como: (dinâmica, prlest rr,.àrnioes e.offc]nas),i.".pçao, sala de atendimento psicossocial,área externa' sala administrativa e tozinha. As atividaau, oco.r.* noi oias oe segunda-feira a sexta-feira ghàs 12h e das I3h as l6h e nos sábados nos horários de 07h as llh:
Pmpondo-se a atingir os obJetivos específicos que se sugerem a presente proposta deste plano detrabalho' as aüvidades serâoãfertad"i pu.ã o ài*nce da i,ou .rài.Àcida no cronograma de Execução de

â,lX,iljii;,:?:i,HÍ:*1.:ijüffiir:".1,-dtet izes *"toJoús.Ã que serão utiúzadas no serviço de

objetivo 2: Estimular a socialização grupal, comunitário e social das famílias, divididas em dois grupos, por
H*|,,*:J"ra 

de conversa e paiestrãs que possibilirc;;rp;;;; ,; úoca de experiências e vivencias
Etapa 2 - serão realizadas aüvidades socioeducativas com as famílias como forra de desenvolver ahabilidade de socializaçã9' *"t-êry9 ã'purucipação, por meio de rodas de conversa e oficinas,considerando os eixos estruturantes do SCFV.a) Roda de conversa
Cff.-OZ horas, Dia da semana: Terça, Turno: Noturno
ProÍissionals envolvidos: Assistenü Sociai-b) Palestra
CH: 02 horas/mês, Dia da semana: euinta-feira, Turno: Noturno.ProÍissionais envolvidos: psicóloga

obJetivo 3: Promover aüvidades socioeducativas pam crianças e adolescentes no seMço de convivência pormeio do esporte elazer, assegurando espaço para convívio grupal, comunitário e social.Etapa 3 - Proporcionar oficiãas au ttpáttu ui*.1-, no qualiriànças e adolescentes participarâo de atividades
l'i'.tX";HffiJ,íijogos 

coleüvos, viiando .ontribri, pur" o ;;L;;;rri-enro ativà, saud^ável, por meio das

Estratégias de ação: Serão realizadas 48 Oftcinas de futebol, divididos doissendo ({ oficinas crianças 4 oficinas
em grupos por faixas etárias.para e para adolescentes)

CH: 04h00/ Dia da semana: (30 parücipantes) Matutino. Honário 07:00 as I 1 :00
com a do Facilltador de Futebol e Assistente Social.

ProÍisslonais envolvidos: o
sábado

contará

CNPJ:
16
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no SCFV por melo de
busca adva, coÍltato
telefônlco e divulgação rn
comunldade flcha de
hscrtçao e
encaminhamentos
(conforrc a demanda) nos
servlços socloâsslstenciais.

l.l Imerçôes dos usuários

comunicaçâo com as famílias
residentes das comuddades.
Ficha de InscrtÉo e Instrumento
para o levantamento de dados sóclo
familiar para a identiflcação do
us"ário paÍa sua parücipação nopÍoJeto e encamjúamentos
(conforme a demanda) nos serviços
socioassistencials.
Proffsslonals envoMdos: Equipe
técnlca;
Dla da semana: Semanalmente
Turno: 08h ás t 6h

Crianças e
adolescentes

e suas

famílias

30 AgolZO20 Fev{2OZl

| 2.2 Serão realizad"s: õi-EõdaE
I 
Conversa, sendo uma a cada mês,

lcom tema como: _ Dbeltos e
I Deveres: ECA e entre orrtros-
CH: 02 horas
Dia da serrana: Terça
Turno: Noturno
Proffssionais envolüdm: Asslstente I

focial. I

Famflias 15 àgol2020 Fev/ZOZl

a 30 criallças e
OZ grüpos de

com aceso às
atiüdades esportivds e de lazer por
meio dos eixos direlto de ser e
partlcipação, estimulando a
permanência na escola,
cpnüvência soclal, participação
cldadã e formação paà o munOo
do trabalho.

2, Ass(ryuÍar espaço
e estiÍnular a socializaçâo grupal.
comrrnitárlo e soclal das fuíniur,
dlüdidas em dots grüpos, por
meio de roda de conversa e
paleshas que possibilitem espaços
para úocâ de experiênclas e
vlveúclas famlüares:

l. Ofertar
adolescentes,
convlvênda

2.1 Reatizar aú"taããõ
socloeducativas com as
famfllas como forma de
tlesenvolver a habllidade
de socialização,
conüvência e
parttclpaçãô, por melo de
rodas de conversa e
of{clnas, conslderando os
elxos estruturantes do
SCFV.

2.3 Serão reallzadas:
os usuáÍios durante a vigência do
proJeto, sendo uma a cada nÉs, coÍn
temâ como: - violência domésdca,
enue oufas-
CH: 02 horaímês.
Dla da senrana; euinta-feira
Turno: Notumo.
Proflsslonals envoMdos: pslcóloga.

0l Palestra com

Famíias l5 Ago/2020 Fevl202l

socioeducativas com criancôs e
adolescentês, dlvldldos em dols
grupos por falxas etárlas, nas
oflcinas de esporte e lazer
(futebol), assegurando espaço para
conúvlo grupal, comunltárlo e
soclal.

3. Realizar atividades 3.1 Proporctonar
de esporte e lazer, no qual
crlanças e âdolescentes
pafi iclparào de aüvtdadÉ§
ftslcas, dlnâmlcas, Jogos
coleüvos, visando
contrlbulr para o
derenvoh{Ínento ativo,
saudável, por meio das
oflcinas de futebol.

futebol d.ivididos em
falxas êtárlas, sêndo
crlânçâs e il
adolescentes), a cada

dois grupos por
rl aflclnas para
oâclnas para
mês;

CH:04h00/
Dia da senrana: sábado
Horário; Mafudno.
ProÍIsslonals envolvidos: O grupo
contará com a presenca do
Facilitador de Futeboi e Assistente

Serão 0Íicinas

Crianças e
adolescentas 30 Ago/2O2O Fev/2021
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s. AFERIçÃO oos REsuLTADos
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Ohietivos Especifiãi-
Ficha de Inscriçâo;

r' Encamiúamenlos
(confonne a demanda)

/ Relatório com registro
fotográfico;

,/ Perio«licidade: mensal

aos usuários, 0Z
grupos de convivência com
acesso às atiüdades
esportivas e de lazer por meio
dos eixos direito de ser e
paÍticipação, estimulando a
permanência na escola,
convivência social,
participação cidadã e
formação para o mundo do

Estimular a
grupal, comunitário e social
das famflias, dlvididas em
dois grupos, por meio de roda
de conversa e palestras que
possibilitem espaços para
üoca de experiências e
üvencias familiares;

Contribuir em 757o das
crianças e adolescentes
ao acesso no espoÍte e

lazer participando na
vida familiar e

comunitária, com plena
informação sobre seus
direitos e deveres.

Número de crianças e
adolescentes com acesso
ao Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
VÍnculos.

de 75% das
famflias nas rodas de
conversas e palestras,
possibilitando a redução
de situação de
vulnerabilidade social.

participando ativamente
nas ações
socioeducativas.

Números de Ficha
açôes socioeducativas;

{ Relatório com registro
fotográfico;

{ Periodicidade:mensal

Promover atividades
socioeducativas para crianças
e adolescentes no servlço de
convivência por meio do
esporte e lazer, assegurando
espaço para convlvio grupal,
comunitário e social.

Efetividade em 757o de
crianças e adolescentes

na participação das
atiüdades de esporte e
lazer e na vlda familiar e
comunitária, valorizando
o desenvolvimento de
seu protagonismo social.

Número de crlanças e
adolescentes nas
atiüdades de esporte e
lazer.

Ficha frequência;de
Relatório com
fotográfico;

registro

{ Periodicidade:mensal

CNPJ: 14.

Rua Tâmârindo - 416. CEp: 690g&02ô Bâirro: JoGÊ TeixeiE, Manaus/AM
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CNPJ: 14.O4A. 1 56/oô0
LEI{uNtctPAr u- z.:rRuê tàmâ..iírdÕ_zl'rsl. (92) 9g45a-420

INSTITUTO
AMAZONASCULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO

/\ UND 50 0,75 37,5016. COLA PCT 05 6,90 34,50
20 9,00 180,00

t7 UNDDE

2.357,9A 2.357;00

ORDE
M ESPECIFICAçÃO UNIDA

DE
QT
D

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL ATIVIDADE

DA

l. FARDO DE ACUCAR FD 02 69,00 138,00
2 FARDO DE CAFÉ 250 G FD 03 88,00 2ô4,00

3.

CX
54,00 27O,OO

4. REFRIGERANTE 2 LT PCT 20 29,00 580,00
5. LEITE LIQUIDO ILT 66,00 330,00
6.

250G 04 181,60
7

SUCO PACOTE cx 22.OO lto,00
8.

CAIXA DE FRANGO CX 05 130,00 650,00
9.

SALSICHA PCT 05 3ô,00 180,00
10.

PCT 05 38 I90,00
lI.

FD 0l 19 I91,60
12.

OLEO CX 02 86,00 ll2,o0
13.

FARINHA FD a2 137,00 274,00
t4.

NESCAU UND 20 8,80 176,00

Os gêneros
alimentÍcios serâo
ofertados após cada
atiüdade dos Projetos
Esperança.

DE

ORDB
M

l.

ESPECTFTCAÇÃO UNIDA
DE

UND

QT
D

?ô,

VALOR
UNITÁRIO

./ (R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

DESCRTÇÃO DA
ATIVIDADE

2. PAPEL TOALHA FD 022 7 s8,oo ?6,003. DESINFETANTE CX O4t 29,00 116,004. 5OOML CX 03/ 32,00 96,00t. EM FD 03,/ 55,00 r65,006. UND 12.1 5,70 68.407 DE GROSSO PCT OZ ,/ 22,50 45,008. CX 04t 35,00 140.00
9. AGUA SANIT CX 05, '-' 28,00
10. CESTO PARA LIXO UND 04. 8,00 32,00ll USO PCT 05/ 2,50 12,5{)

12. 15,007 180,00
zol 4,50 _

/ go.oo

higiene utilizado para
no espaço fÍsico.

Material de limpeza e

-+

t2-
13.

PALHADE
PANO

PCT
UND

1.244,90

lnstituto Culturâl dê Oespoíto e Lâzer do Estado do Amazonas _ tCDLÂM
CNPJ: 14,548.156/0001"16, Lei estaduat n{ 4.023,/201q tei Municipal ns 2.515/2019

Ruã Tamadndo - 416, C€p: 6908&026. Bairro: Jorge Teixeiã, Mana6/AM
2t



ÇNPJ: 14.548 15§/OOOLElIuNtctrrÂL Ns ?.51Kuâ rârfiátindô - al
Tét. (9?) tg4Sa-42O

II\ISTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZOilAS - ICDLAM

Valor Emenda
50.000,00

TOTÀL DA RECf,ITA + 50.000,00

e. DESCRTçÃo oes DESPESAS E RECETTAS

9.T. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.1 PLANO DE APLTCAçÃO

S.3. DETALHAMEI{TO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA ITEM)

lnstituto Cultucl de Desporto e Lazer do Estado do Amâzonas _ tcoLAM
CNPJ:14548.156/0@1-15, têi stádual nr 4.O23/2Ot4,LeiMunkipal rr 2.515/2019

Rua Tamarindo - 416, CEp: 6908g-0A6, Bairro: ,orgê Teixeim, Manaus/AM

:i 'lil' .- i:::

Custeio
50.000,00

VALORTOTAL DAS DESPESAS + 50.000,00

VALOR

despesa R$,.......;.,.... .'.,.,....,.:3.780,([

Material de Produto deLimpeza Higienização

Scrviço de Pessoa JurÍdica

Seniço dePecsoa Fístca

R$ e0.Iz0,0o

R$ 2.357,90

R$ 3.707,2O

R$ 1.244,90

R$ 12.810,00

R$ 7.200,m

R$ 7.200,00

R$ r&900,m

R$ z,100,00

R$ 8.400,00

Materhl de Consrrmo

- Expediente

- Gênero Alimentlcio

- Coordenador auxihar

Obrlgações e

- Contador

- Esporte

= ProJeto

- Coordenador Administrativo
8.400,00R$

VALOR DAS
50.000,00

tr(YII

ESPECIFICAÇÃO
QTDDE

PROFISSIO
NAIS

QTD
DE

MESES

VALOR
MENSAL

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

nnscruçÃo-ÃãnViõfon

I COORDENADOR
ADMINISTRATIVO 0l 06/ 1.400,00

8.400,00 Coordenação da execução do
jrojeto.

2
COORDENADOR
AUXILIAR 01

'/
1.400,00

8.400,00 Coordena no gerenciamento
do ICDIÁM.

3 0l 01 2.100,00 2,100,00

VALORTOTAI,..+

PROJETO

l8.qoq,0o

Responsável pela atualização
de

19 s



CNPJ 14.54n 1 5G/OOOLelüuNtctf,AL N- ?.51Huà tâhaÍind§_4t
ral. (92) 9S468_42o

INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM

lnstituto Cultural de Oêsporto e Lazer dô Êstado do Amazonâs - tcDLAM
CNPJ: 14.548.r567b001-16, Lêi estad€l ne 4.023/2014 fêi Municipal ne 2.515/2019

Rua Tamârindo -416 CEp: 69088-026 Bairro:.tor8ê Íeixein, Manaus,/AM

ORDE
M ESPECTFTCAçÃO

QTD DE
PROFISSION

AIS
QTD DE
MESES

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

(R$)

DESCRTÇÃo
DA ATIVIDADE

l.

ObrtgaçÕes
Trlbutárias e
Conkibuüvas

Coordenador
Auxiliar

0t 06 280,00 1.680,00

2.

Tributárias e
Contributivas

Coordenador
Administrativo

0l 06 280,00 1.680,00

0l3.

+

Tributárias e
Contributivas 01 4Z0,OO 420,00

Encargos
tributários dos

colaboradores do
ICDLAM.

3,780,00 3.?80.00

QTDDE
PROFIS§ION

AIS
QTD DE
MESES

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL DA ATTVIDADE

ORDE
M ESPECTrICAçÃO

2. CONTADOR 01 06 I.200,00 7.200,00

Responsável pela
Prestação de
contas do
Instltuto.

7,200.00

DE
ORDE

M ESPECTFTCAçÃo I.'NIDA
DE

QT
D

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

DESCRIçÃODA
ATTVIDAI}E

DEP A4 PCT lOt 20.00 200.00
z. METALCRAMPEADOR

GRANDE UND 0t, 65,80 65,90

3 FACEDUPLAFITA
GROSSA UND L?I ?2,00 264,00

{. CORRESP DUPRACX DE
P/À'ESA UND v 66,10 66,10

5 APONTADOR UND 48t 2,50 120.006. UND t4w 1,20
7 AZUUPRETA CX 05 45,00 225.00
8.

IMPRESSORAS UND 08/ 60,00 480,00

9. UND 0l/ 58.00 58.00
10. 8/0

TNT

CX 30/ 4,50 135,00
11. DE UND 12t 4,50 54,0012. PASTA SUSPENSA UND 50 .z 2.20 110.00
13. PAPEL MADEIRA PCT 502 1,00 50,00
14. DE COLAPISTO[Á,

GRANDE UND 02 55,00 110,00

Material de expediente
será manuseado nas
atividades
administrativas do
Projeto Esperança.

.,:l

ZA



INSTITUTO
- ICDLAM

13
ORDE UNIDA QT

D

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DAM ESPECTFTCAÇÃO
DE ATIVIDADE

I. PARA ATLETAS 42
DOURADO

155 6.5 Material para a
realizaçáo das2.

MÉDIA
UND

04 350.00 I.400,00

3- PRATA UND
atividades esportivas
(futebol) e competições
realizada pelo proJeto
esperança.

06 200,00 1.200,00
{. COLETE PARA AS UND 40

BOLADE
CAMPO

FUTEBOL DE
40.00 I

5.
UND l0 210,00 2.100,00

AL --+ I
10. cRoNocRAMA DE DESEMBOLSO (R$ r,fi)):

AGOSTO SETEMBRO OUUBRO NOVEMBRO

1r. DECLARAçÃO DO PARCETRO pRTVADO:

OB-sgPY4tÃO: euando a declaração
se-á a sua retificação para celebraçãodo llT3o::.",::::::ir-o 

pdvado datar de mais de 30 (trinta) dtas, exigir-
r ermo oe romento ou Termo de parceria.

12. APROVAçÃO PELO PARCEIRO púruco:

JANEIRO J'EVEREIRO MARÇO 
--

ABRIL MAIO JI]NHO

Na de representante parceiro declaro,
Para os efeitos e sob as da Lei,

Para de prova junto ao Estado Anrazonas,penas que inexiste qualq uer débito de mora ou situaçâo de inadimplência docom o Tesouro Estadual ou qualquer órgao entidade da adminishaçâo
proponente

dos
ou pública estadual impeçu transferênciarecur§os. que a

Pede Deferimento,

Manaus, 03 de agosto de Z0Z0

CNPJ.í
6

Tarceiro Privado Joã,o
P

Obs. Asslnar na data de entrada do Ofício

APROVADO:

LOCAL E DATA:

{)§
PARCEIROPÚBLICO

concedente).
(Representante Legal responsável pela

lnstituto Culturâl de DespoÍto e Lâzer do Estado do Amazonas _ ICDLAM
14.5118.156y'000l-16 Lei estâdoat ne 4.023/2014 Lei Muni€ipat nr 2.515/2019

Ruà Tamarindo -416, CEp; 69088_026, Bairro:.torge TeiteiE, Manãus/AM
22


