
TERMO DE FOMENTO NO OO,I*O2O.FEAS, QUEENrRE sr cELEBRAM o 
- 

ÉêrÀoó, ;õAMAZ'NAS, poR rrureRruÉoto DA srcnÉranrÃ
DE ESTAD. DA assrsrÊúõiÀ 5ôcrÃL':;Ê'À§
âl§à'rEi,e,oo3o",IlT'r"=*É'tr-%h;3i
JANELL DOYLE

No dia 27 deagosto de^2olo,nesta cidade de Manaus, na sede da sEGRETARIA DEEsrADo DA AssrsrÊncte socrAL-sEAS, situada na Avenida Darcy Vargas, 77,chapada, cEp no 69.050-020, o ESTAD. Do AMA='NAS, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊruCd SOCIAL-SEAS, CNPJ NO01'742'414/0001-59, através do FUNDO-ESTADüI ,= RSSTSTÊruCIA SoCtAL -FEAS, CNPJ No 01.org.14zl0001-sg, doravante designado simpresmentePARGEIRo pÚgL-lco, neste ato representado por sua secretária de Estado, a sra.ruarucílle rExEtRA DA cosrA, brasiteira, casada, servidora pública estadual,inscrita no RG no 0.606,274-1, ssp/AM, e cpÉ,"b;;; rgs.oiã.ô6ã;i]l"rio"nt" 
"domiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no 500, Frores, cEp 6g.0sg-0g0,Manaus/AM, e do outro rado, LAR BATrsrA JANELL DoyLE, cNpJ:63'692'354/0001-64, Associação privada, com sua sede em: Rua ,ildu o" firrauá,no 1, Mauzinho, cEp no 6g.o7s-2g1, Manaus/AM, neste ato representado por seurepreséntante regar, a sr. MAGALy AZEVEDO AniuóÀ ÃãÃii-rõ brasireÍra,casada, enfermeíra, com inscrição no RG sob o no 107g4g0_g, ssp/AM, e no cpFsob o no 1079480-8, com residêncía e domicílio em: Avenida Fernão Dias paes Leme,no 148, Dom pedro, cEp no 69.040-000, Manaus/AM, doravante designadoPARCEIRO PRlvADo, tendo em vísta o que consta do processo Admínistrativo n.01.01-03í10í.0o0o0zgo.2o2o - SEAS, doravante referido por pRocEsso, napresença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERM9 DEFoMENTo' de acordo com as mínutas aprovadas no processo n. 0017g3/2016-pGEe 87115 - PGE/AM, q:: se regerá pera Lei r;-is.õig/2014, Resorução n" 12t12 elnstrução Normativa n" o}l2ooi-scllccr, e pelas cláusulas e condiçÕes seguintes:

TERMO DE FOMENTO NO OO}]IàO2O- FEAS

Secretaria de
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ctÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objetoa transferência dos recursos provenientes da Emenda parlament ar no 031t2020 doDeputado Estaduar Feripe souza, para compras de materiais de consumo.

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

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 ptano de trabalho e docronograma de desembolso, que passa m a fazer 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 sr. MAGALY AZEVEDO ARRUDA ARAúJo, brasireira, casada,enfermeira, RG no 10794g0-g, ssp/AM, cpF no 107g4g0-g, como responsáversolidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

cLÁusuLA TERGEIRA - DAs oBRtGAÇoES: para rearizaçâo do objeto destaparceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBLrcO
í. Liberar em pARCELA úNICA, a quantia referida na CúUSULA DE VALORforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo

,Dâ

após a publicação do
, sendo liberada

extrato deste Termo;
í. Proceder a orientação, fiscarização e avariação dos trabarhos desenvorvi
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste T

dos que se

2. Provi denciar a publicação do extrato desta
ermo;

3. Providenciar, em caso de descum
parceria;

outro, a devida tomada de contas
primento do objeto, desvio de finalidade, entre

- TCE/AM
especial, conforme determina a Resolução 1

Av. Daroy Vargag 7/ - Chapada
Fone I92) 2t2l-7821
Mônaus-AM - CEp 69050{20
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1. PARCEIRO PRIVADO
2' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e como disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integrameste ajuste; -rvv' Yv

3' Facilitar e aceitar. a^orientação, su[ervisão técnica e fiscalizaçãe contábjl doPARCEIRO 
'úBLICO 

,, 
"*.rção do objeto desta parceria;

4. Apresentar a competente pr"rtriao de contas d" .r;;il.r;a" acompanhada dorelatório de realização do obieto, notas fiscais e recíbos, conforme Resoluçãon'12112- TCE/AM.
5' A organização da sociedade civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecursos recebidos no prazo de até g0 (noventa) dias, 

" 
párti, do término davigência da parceria;

6' 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 maíor,devidamentê comprovado ou sua devida justificativa;
7' Manter os recursos transferidos pelos orgãos e entidades estaduaís em contaespecífica junto à instituição financeira, qúr sela: AGÊNcr,A r,r;rioa+, coNTA..RRENTE No 16.61s4, BANG.: BRASTL, .;;pÀ;;;; ;;;;;ira cujosrendimentos deverão ser utilízados exclusivamente na execução do objeto desteajuste;
8' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno edo Tribunal de contas aos processos, aos documentos e às informaçõesrelacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivoobjeto;
9' Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) diasda conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria.ry:IT" superior a g0 (noventa) días, sem justa causa, a critériodO PARCEIRO PÚBLICO;
10' Pôr adesivo nos bens móveis adquirídos com recursos provenientes destetermo, que indiquem sua origem, conforme determÍnação do pARcEIRo

PÚBLtco.-g--'.,vYl.lv...lvvv.t
PARÁGRAFO úNrco - Na ocorrência de canceramento de restos a pagar oquantitatívo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

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

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1' Pelo pagamento dos encargos trabathistas, 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 relagão ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição 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 Ft$cALtzAÇÃo: o pARcEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: para implantação das ações de fiscatização e
monitoramento, o PARcEtRo PÚBLIco poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem proximos ao local da aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO CMitirá rEIAtóriO téCNiCO dE
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo pARCEIRO PR|VADO

PARÁGRAFO rERcElRo: o gestor de parceira será designado através do extrato
deste TERMO, o qual será publicado no prazo determinado na CLAUSULA DE
PUBLTCAÇÃO.

{\Nffi
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cLÁusuLA SEXTA - DA UTlLlzAÇÃO Oe sÍMeol-os: É vedado às partes utitizarnos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, sÍmbolos, ouimagens. que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,

cLÁusuLA SÉTIMA - Do vALoR: o valor globaldo presente Termo de Fomento é

cLÁusuLA olrAvA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIa: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correráo à conta da seguinte Dotação: programa deTrabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Dáspesa no 335041g9, Fonte no01600000, discríminados na Nota de Empenho no 2020NEoo3gg, emitida em2410812020, no varor de R$ 50.000,00 (cinquenta mir reais).

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNC|A E DA PRORROGEÇÃO: ESIE TCrMO dEFomento terá vigência de 6. (seis) meses contados de 26tõgn02o-a-26tozt2o21,podendo serprorrogado mediante soticitaçao oá FÀnêÉino irrüüffio, ,,;;idamenteformatizada e justirióada, a sgl apresentada ao pARCErtô;üâLjâil;;" 
mÍnímo,trintadiasantesdotérminoinicialmentep'ãü.to'

PARÁGRAFo ÚNlco: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLrco quando- este der causa ao atraso naliberação de recursos financeiros, limitada ,o 
"r"to 

p"riooo do atraso reritic"uo.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENúttcte: Este Termo poderá ser denunciado:1' pela delíberação de qualquer dos partícipes, .rn qlãquêr momento, manifestadacom antecedêncía de 60 dias;
2' pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condiçÕes, a crítério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias;
3. na ocorrência de fatos ímprevisíveis que impossibirÍtem sua execução;4' pela superveniência de Rorma que torne legal, material ou formalmenteimpratícável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO: ocorrendo quarquer das hipóteses previstas nesta cráusu la,os partícipes são resp onsáveis pelas obrigações que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao PARCETRO PRIVADO a com provação de aplicação drecursos que houver recebido, na forma da cráusula

Áv. DarcyVargal 77 -Cha@a
Fone: (92) 2121-7gàt
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cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: peta execução da parceria emdesacordo corn o ptano de trabalho e com 
". n*r.. desta Lei e da legislaçãoespecífica' garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

I - Advertência;
ll- suspensão temporária da participação em chamamento público e ímpedimerrtode celebrar parcería ou contrato com órgãos e entioaàe; ;;:rã;';il;;;';;

administração púbrica sancionadora, por 
-pr.ronao 

,rperror a dois anos;lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrarparceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,enquanto perdurarem os motivos determinantes da.punição ou até que seja promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seráconcedida sempre que a organização da sociedade civil r"r*i, , 
"'Jrinirtr"çaopública pelos prejuízos resultantes é apos decorrido o prazo da sanção aplicada combase no inciso il.

CLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÕTS: EStE TETMO dE FOMENTOpoderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,vedada a mudança do objeto.

CLÁT,,SULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA PUBLICAÇÃO: O PTESENIE TCrMO dCFomento será publicado, sob a forma de extrato, no óíário oficial do Estado, a serprovidenciada pera Administração até o quinto dia útir do mês ;"ú*;o de suaassinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquera data, quarquer que seja o seuvalor, ainda que sem ônus.

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

PARÁGRAFo ÚNlco: concluÍdo ou não o ptazode vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,poderá á Administração Púbíica promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anterior.

,'--d

Av, Darqy Vargar 7/ - Chapada
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CLÁUSULA DÉCIMA QUTNTA - DA INALIENABILIDADE: OS CqUiPAMENIOS Emateriais permanentes adquirídos pelo presente instrumento serão gravados comcláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRO PRlvADo deverá formalizar promessade transferência da propriedade à administraçao p,iOi[i na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FUNDAMENTO LEGAI.: ESIC TETTNO é CEIEbTAdOcom fundamento na Lei 13.019t2014 e na Resorução lzjlz_ TCE/AM d" Tff;;;;;Contas do Estado do Amazonas.

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

Manaus, 2T de agosto de2O2O

SECRETÁRIA DE EST
TEIXEIRA DA COSTA
ADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

MAG ARAÚJO
LAR BA TA JANELL DOYLE

Parceiro Privado

Testemunhas:

N
CPF:

CPF: tRG: -ü\
RG:4"rll b --3 )kr4

'?

N
C>
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DIARIO OFICIAT
Manaus,

EspÉcrE: sÉrMo ,.*ro -tiltHl% rr*ro DE coNrRAro N..0í012015 - CASA CtVtL.
DATA DA ASSTNATURA: 2sto8t2}2}.
PARTES: O ESTADO DO AMAZONAS, por inrêrmédio da CASA ClVtL,representada por seu titular, o Dr. FUuo coRDElRo aNioNv FILHo ê
:.çTqf:19URO S.A., reprêsêntada por sua rdprêsêntante tegal, a Sra.ANA CAROLINE DE SOUZA RAMOS.
OBJETO: O presente Têrmo Aditivo tem poÍ objeto â prorogaçáo do prazo
de vigência do Têrmo de Contrato no. 0t0l20iá - CesÀ Crür_, pelo prazo
!ê 03 (três) meses, em caráter 6xcepcional, no periodo de o1ngt2»2o ao1t12t2o2o, com fundamenro no.ailigó s7, S 

q., oá uinã. ã.-soolrsss, cuiaÍnalidade ó a prestaçáo dos seMços a" t"f"ioniá niúmut"o-o tocate tong"distância,.DDD o DDt, pará ligagõês destinâd". 
" 

t.irinãi, nio§ (rxo-tixo)e terminais móveis (6ro-móvet), para a Sede dà d;;; ão estado aoAmazonâs, conforme projeto Básico.
VALOR GLOBAL - O vator global do presênle termo aditivo é de R$36.691,s6 (trinta e seis mit, seiãcentos 

" 
non"nt" 

" 
,, i"jJ à cinquenta eseis centavos).

VALOR MENSAL - O valor mensal do presênte adiüvo é estimado em R$12.230,52 (doze mil, duzentos elrinta reâis e cínqr"nú 
" 

aãir'""nr"rory.DoTAç_Ão oRçAMÉNTÁRA E Do EMPENHo - As despesas com a€xecuçâo do presente aditamento.corre,rão à conta oã ,"ilint" aot"çaoorÇâmehtária: programa àe Trabatho u.tzz.oooi.iiaí.óãõr; ront" aoRecurs-o: 0 í 450000; Natu reza aa oespesa: iáàôássã;-üÀio sioo em itia"peta CoNTRATANTE a Nota de Emr;ho;." roi0NÉóo<-izl-o"ua" a" zade agosto 2020, no valor de R636.à9f,so ttrinia 
"-s"is 

,it, ,",r""nto, 
"noventa e um reais e cinquente € ssis conh;os).

GÂBTNETE DO SECRETÁR|O ExEC(mvO óÊ prUNçeS, em Manaus,28 de agosto dê 2020.

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Secráário Exêcutivo dê Finanças da Casa Civil

Protocolo 19458

PORTARIA NO O7Z2O2O.CASA CIVILO Secretário de Estado CheÍe da Casa Civil, no:rro'J" suas atribuiçõeslegais, e

_C^ONSIDE$ry9O o quê dispóe o arrigo 62 da Lêi no ,fl62, de 14 denovembro de 1 986.
RESOLVE:
CONCEOER férias aos funcionérios abaixo relacíonados
No de
Ordem

NOME CARGO EXERCÍCtO PERÍODO

0't Ana Karine
Maia de Oliveira
Mourão'

Assessor I 2019 De08a
22.09.2020

02 Antonia Niália da
Silva

Consultor
Técnico lll

20í9 De08a
22.00.2020

03 Athos llker Assessor lll 201 I De08a
17.09.2020

04 dos
Sanlos de

Assistente
Técnim

20í9 De21 a
30.09.2020

ffi pooER ExECUTIvo - seção ir ffi

05 Davi Marques
LitaiÍf

Assessor I 201 I De01 e
30.09.2020

06 Edson Brandão do
Nascimento

Rêdâtor
Govemamental

í998 De 08.09 a
07.10.2020

07 Etelvina de Cássia
Póres Victóda

Assistenle
Técnico

201 9 De 11.08 â
09.09.2020

OE Ewerton Ribeiro
Teixeira

Assessor lll 201 g De01a
15.09.2020

09 Flávia Souza dos
Santos

Assêssor ll 20í 9 Oê 08.09 a
07.10.2020

í0 Francisca
Evanilde Costa da
Silva

Assessor ll 2017 De17 a
28.09.2020

í1 Gabri6l Raiker
Abrahim

Assêssor ll 201 I Dê08a
22.09.2020

12 Gildo da Coste Assêssor I 201 I Oe 28.09 a
07.10.2020

13 Joaquin Marques
dos Santos Neto

Assessor I 2019 De 02.09 a
01.10.2020

14 Júlio Concêição
Brasil da Silva

Assessor ll 201 I De0í a
30.09.2020

15 Larissa Corràa da
Silveira

Assessor ll 2019 De01a
30.09.2020

16 Lisciane Paulo
Videira

Assessor I 20í9 De 18.09 a
02.10.2020

17 Lúcia Carla da
Gama Rodrigues

Secretária
do Gabinete
Pessoal do
Govemador

2019 De10a
24.09.2020

í8 Mariana Hagge
Mourão

Assessor I 2019 De 20.07 a
03.08.2020

19 Maria lnez Moreira
de Azevedo

Assêssor ll 2019 D€08a
17.09.2020

20 Maria Terezinha
Ribeiro Coutinho

Assessor íl 20't8 Dê01 a
30.07.2020

21 Raimundo Nonato
da Sílva

Motoriôta 2019 De 02.09 a
01.10.2020

22 Rosivan
Nascimento dê
Moura

Assessor I 2019 De08a
17.09.2020

23 Sebastião Luiz de
Lima

Assistente
Técnico

2019 0ô09a
I 8.09.2020

24 Sulêni Bilâr Ruas Assistente
Tócnico lll

2016 De 24.08 a
22.09.2020

25 Suzane das
Chagas de
Oliveka

ABsêssor
Técnico

2019 De01a
30.09.2020

26 Thamarcio Vitor
Costa de Souza

Ass€ssor I 2019 Do14a
28.09.2020

PORTRANSFERIR DENECESSIDADE
No d6
Ordem

NOME CARGO EXERCíCtO MÊS

0í Alcyney
Femandes
Rodrigues

Redator.
Govemamental

2019

02 EdimiÍk de
Vasconcelos
Costa

Assessor I 201 9

vÁLtDo SOMENTE COM AUTENTICAçÁO



de 05/Ô8/2020 e OSl08l2O21 i Assinatura:
tratlvo: 01.0'1.03 í í 01.00000686.2020-SEAS.
envolve trãnsíêrência de rêcursos Íinanceiros
de agosto de 2020.

Religiosas. Vigêncla:
Processo Admlnis-

Despesas: Este Termo não
entre as partes. Manaus, 31

e

ll- AOJUDICAR o objêto dessê pregão Eletr6nico, pelo menor pieço por
item, em Íavor das emprêsas: NOGUIIRA E MENüES LiDA, inscrira no
CNPJ sob o n' 10.O0O.S12/0001-96, itens: r - vabr nS ZSí0,óó; z _ vator R$
1-119:0.0_1 5 - valor É$ 2.600,00. supRtHousE r,riônúÀrrca cona. e
SERV. LTDA, hscrita no CNPJ sob o no o4.5,tg.11stooôi-ià, itens: I - vator
RS 2.630,00 e 6 - vator R$ 9.450,00. coRE sysTEMS COMdUTADORES E
REDES LTDA, inscrita no CNpJ sob o no 23.01o.St SlooOr-Ze, iieã i _ iJo-r 

,
R§.6.399,80. Vator gtobat adjudicado R$ 24.789,00 (vintã'e quatro mit
setecentos ê oitenta ê nove reais e oitentâ centavos).

CIENTIF|QUE.SE, CUMpRASE e PUBL|QUE.SE.

GABINETE DASECRETÁRh EXECUTIVA DE ESTADO DAÂSSISTÊNC|A
SOCIAL§EAS

Manàus, 27 de agosto de 2020.

MICHELLE MACEDO BESSA
S€cretaria Ex€cutiva d6 Estado dâ As§istência Social _ SEAS

SECRETARIÁ DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTARTA N" í8/t/2020-GSEAS

DESIGNA como Gestorâ dê parceria, proveniente de Emenda parlamêntar
Íirmada no exercÍcio dê 2020, a servidora DANIELA TOILZA NUNES,
ASSESSORA-matrícula n;227.767-A, lotãdâ no Deparfamênto dê proteção
Especial-DPSE, para, a partir de 2ltBt2O2O e durante toda a vigência do
ajuste, ou até que seja dêterminada sua substituiçáo por outro servidor,
proceder a FlScALtzAçÃo TÉcNrcA do TERúO DE FOMENTO No
008/2020.FE4S, Íirmado êntre o ESTADO DO AMAZONAS, por intêrmédio
da Secretaria de Estado da Assirtêncla Soclal. SEÂS, etravás do Fundo
Estadual de Asststôncia SoclalfEAS, e o LAR BATISTA JANELL
DOYLÉ

MARICÍLN TEXEIRA DA COSÍA
Secretária dê Estado da Assistência Social

PÍotocolo 19875

IúARrcÍLtA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo í9876

MICHELLE MÂCEDO BESSA
Secretâria Executiva de Estado da Assistência Social - SEAS

Protocolo í99/Í5

SECRETARIA DE ESTAOO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL§EAS
PORTÂRIA NO 157/2020-GSEAS

OESIGNA como GESTORES DE PARCERIAS, provêni6ntes de Emêndas
Parlamênlares firmadas no exercÍcio de 2019, os servidoros adiante discri-
minados, para, a partir das datas indicadas e durântê loda a vigência dos
respectivos ajustes, ou até que sejam determinadas suas substituíçóes por

â F]SCALÍZAçÃO TÉCN|CA dos TERMOSoutros servidores, procêderêm
DE FOMENTOS firmados entre o ESTADO DO AMAZONAS, pôr intêrmédio
da Secretaria de Estado da Assistência Social-SEAS, âtravés do Fundo
Estadual de Assistência Social-FEAS, e as instituiç6es conforme a seguic

Protocolo 20002

, DESPACHODEHOITOLOGAÇÃO
A SECRETÁR|A EXECUTIVA DE EsTADo oI aiiiisrÊucrA SocIAL .
!!f.!,19yso Ae suas etribuiçõ€s tegais, ê:
C^?§,?E-IANPO 

.a detiberação dd Centro de Serviços Compartirhados_
-r,-§-u, retauva â tidlaÉo na modalidadê pregâo Eletrônlco n; 364/2020_csc;
CoNSIOERANDO_ que o pÍocêdimenro ricitatorio rransconeu de acordo comordenâmênto jurÍdico portinente às licitaçõês públicas;

l- HomoLocAn'a oerueralFoTty"t**, consrante da Ata da
P:.-.-a9 

púbticâ do presão -Etelrônim 
ãociãó2,i-óõõ, 

'-processo 
n"0r.01.03í í01.00000í27/2020§EAS (01.0í.0í3íor.oõõol+izlzozo-csc),t*orl" a.ContrataÉo, pelo mênor prêço global, de materiai oe consumo(rooo oe lrmpeza, balde e ouúos), para alender as necessidades daSecretaria de Estadode fssistênciá SociarcúÀ, tenão l"mo vencedorâ

90 gltado PÍegão Eletrônico a empresa adiante referida.
ll. ADJUDTCAR o objêto dêssê-pregao efetrOnico,lJã menor preço gtobal,
gT I:IoIla êmpr€sa FRAáo E RocHA senürõól ÉmiEcNoLoGtA
oA tNFoRMAçÃo E couÉRcto De eumÉnrói'iróÃ,'i'n"c,ita no cnpt
sob on'04.í63.,t71t0001-92, novatorgtobal de nf ZS.egi,àOivinte e cincomil, oitocentos e noventa € quatro reaije oitenta únúrÃi..- '

^ . _...___ 9|ENTIF|QUE§E, CUMPRA§E E PUBLIOúÉ€E,
GABINETE DA SECRETÁRh ExEcUnvA DÉE§TAóõ oliSsIsTeHcII
soctAL.SEAS.

Manaus, 27 dê agosto de 2020.

MICHELLE MACEDO BESSA
Secretaria Exêculiva de Estado da Assisência Social - SEAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNGh SOCIAL§EAS
RESENHA DE LIBERAÇÂO DE ADIANTAMENTO

PORTARIA N' 0208/2020 - GSEAS . A SECRETÁRIA EXECUTIVA,
no uso dê suas atribuições legais, RESOLVE autoÍizar a concessão de
adiantamento, dentro do que sê preceitua o Decreto no í6_396/94, no s€u
ârtígo 40, inciso l, a servidora: Lâudênisê Batista de Oliveira, Mâtricula
256475-08 na rubrica 339O3OB9 - Material de Consumo no rralor de R$
4.000,00.
PORTARIANOO2Og/2020 -GSEAS A SECRETÁRÍA EXECUTIVA, NO USOdE
suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a mncessão de adientamento,
dentro do que se preceitua o Dêcreto no 16.396/94, no seu artigo 40, inciso
l, a servidora: Laudenise Batista de Oliveira, Metrícula 256475_08 na rubrica
33903989 - Outros SeMços de Terceiros - pessoa Jurídica no valor de R$
4.000,00.
PRAZO DE APLICAÇÁO: ôo dias
PRAZO DE PRESTAÇÁO DE CONTAS: 30 dias
GABINETE DÂ SECRETÁR'A EXECUTIVA, EM MANAUS, Ol dC SEIEMbTO
de 2020.

PÍotocoio 2OO03

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCh SOCIAL

rERMO f NsrrurçÁo- MATRICULA SERVIDOR NOMEACÃO
)2112019 fnspetoria Laura

f'*"
0043|&MDE§A,t Lincoln

Douglas
Rocha
AÍmeida

01t06t2020

)2312019 páritas

|Arquidiocesana
pe Manaus

25ô.478-5A llarla
Marques da
Silva

0?,0612020

)2812019 |Associação
Educacional
henefcente
ba Mda

e
Pão

0012854ADESAit Daiana
Araújo de
Souza

o2l06l202A

)30/201 9 Jovem debesaÍio

f,,tanaus

256.852-7A Débora de
Alencar
AÍuda

28t05t2020

MARICÍLA TEIXEIRA DÂ COSTA
SecÍEtária de Eslado da Assistência Social

Protocolo 108/í5

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Extrato no 149/2OZ0§EAS
Espécle: AcoRDo DE coopERAÇÃo rÉõliicn no oo2l2020-sEAS.Partes: ESTADO OO AMAZONAS, por inr"*áOio O. 

-õÊCRETAR|A

DE ESTADo DA AsstsrÊNch soctAL-sú§ 
-. -iHstruro 

oe

Diárlo 0fcial do EÍado doAmazonas

vÁLtDo S,,MENTE cow AUTENTI,AçA}



§olrEn§o Do E§rt§io

TERMO DE APO§TILAMENTO AO TERMO
DE FOMENTO N" 008/2020-FEAS, celebrado entre
o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA A§SISTÊNCTA
SOCIAL - SEAS, através do Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS, e o LAR BATISTA
JANNEL DOYLE, inscrito no CNpJ sob o no

63.692.354t0001-64.

coNsrDERANDo o disposto no Art. 42, xly, da Lei n" 13.019 de 3l de julho de 2014,
quando fot o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os
recursos em conta bancrária especifica, observado o disposto no art. 5 r;
C ONSIDERANDO a celebração do Termo Fomento n' 008 12020-FEAS, em 27 / 0g 12020 ;
CONSIDERANDO, finalmente, os documentos acostados aos autos às fls. 307-324;

RESOLVE:

AP03 t20F

Av. DarcyVrgaq f, - Chô@ã
Fons l9A ã?I-7e?l
Mqlau§-ÂM - CIP 69030{)20

$ecretaria de
Assistêncla §ocial

APRoVAR, com fundamento legar no Artigo 57, d,aLei n" 13.019 1201 4 e Arr. 65, r, ada Lei no8.666193, a APo§TILA Ao rERMo DE FoMENTo N. 008/2020-FEAS, cujo objeto é oque segue:

oBJETo - constitui-lljeto do presente Apostilamento a alteração da cLÁusuLATERCEIRA.DA§ oBRIGAÇÕrcs:.T. PARCEiRO PRTVADO, 7, que passa a vigorar com aseguinte redação:

CLÁU§ULA TERCEIRA . DA§ OBRIGAÇÔBS: T. PARCEIRO PRIVADO, 7: MANTCT OSrecursos transferidos p^.t:l::ql": 
3_9n_tloades estaduais em conta específica junto à instituição

P"^y, quar seja: acÊuÕr.q. N" 1208-4, coNTA CoRRENTE N, 78.630-6, BANC0:BRA§IL, com aplicação financeira cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente naexecução do objeto deste ajuste;

Manaus, 24 de setembro de 2020.

Maricflia'
s ecret iária . ", /Ír*,11,!,1i,? r, "r,
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1. DADOS CADASTRATS DA

PIÁNO DETRABALHO

PROPONENTE

CÍVPJ

63.692.35410001-64

Nome

Lar Batista Janell Doyle

Endereço

Rua: lgarapé de Mauá, nc 01 - Mauzinho
E-malt

contato@larbatista mana us.org

Ponto de reÍerêncla
Unidade Básica de Saúde do Mauazinho

Município

Mandus
UF

AM
CEP

69075-291.

99253-8999

Telefone
(s2) 361s-8302

Nome do Representante Legal

Magaly Azevedo Arruda Araújo

CPF

309.863.032 - 91

RG

1079480-8
Órgão Expedidor

ssP/AM
Cargo

Diretora Executiva

CEP

69042-490

Endereço

Rua Fernão Dias, 148 - D. pedro 2
Contato

(92) es214-8949

2. COORDENADOR DO PROJETO

Rua lgarâpé de Mauá, nr 01 - Mâuarinho / CEp 69075-291
CNPJ 63,692.3S4,/0m1{4 Fones: (92} 3515-8302 / 99214-8949

E-lltail: r: :,rt,'ir::;r j,:íii|,iiÍ.i.ti:,iri,,r.,.r: i),r:l :rl
Slte: r:,,,rr,: i t,r l:..r.., :t r: t "l i,,t :,:. ..., ;:,
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Nome

Rosiane Silva De Menezes

Profissão

Assistente Social
No de inscrição no Consetho

CRESS 2772

E-mail

servsocialabrigo@ la rbatista manaus.org
Conteto

99L77-7579

O Coordenador do projeto é o responsávet técnico?
Sim ( ) ruao ( x ) Caso não, insira os dador do responsável técnico

Nome

Simone Moraes

Profissão

Assistente Social
No de inscrição no Conselho

CRESS 7426

Servsocial34@gma il.com

E-maíl
Contato

99315-5429



CNPJ

4. OUTROS
t

E-mail

Município
Telefone

5. OESCRTçÃO DA REA| IDADE

Enquanto presidente da união Feminina MissÍonária Batista do Amazonas a sra. Magaly Araújo,
no ano de 1989 socializou o sonho e logo foi o sonho de todas as mulheres batistas, de cuidar crianças
desnutridas, com suas mães, uma a uma' Acolhendo crianças em sofrimento, fome e maus-tratos, com o
índice de mortalidade ínfantil no Amazonas. Foram doís anos trabalhando, fazendo campanhas, carnês
de contribuiçâo, bazar e chás beneficentes, parir quê juntos pudessem concretizar esta empreitada.
sensibilizada com a causa, a lgreja Batista Nova Betânia fez a doação de um terreno e ao longo de cinco
anos com a ajuda de todos até construir o prédio, que concretizava então o sonho.

Fundada em 199Ç o Lar Batista Janell Doyle, iniciou suas ativídades ofertando o programa de
Acolhimento a crianças e Adolescentes em risco social e pessoal, na faixa etária de 0 a 12 anos. Após 3
anos de trabalho a entidade foi reconhecida como de utilidade pública pela Lei Estadual Ng 2540 de
23106/ee.

No ano de 2001, recebeu a ínscrição do conselho Munícipal de AssistêncÍa Social, sob o número
025/2oa\ e neste mesmo ano, implantou o Programa sócio Familiar, com objetívo de atender as
famílias' tendo como foco crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social' por meÍo de ações socioeducativas visando sua proteçãq socialização e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

certificada pelo conselho Nacional de Assistência social/cNAS , Ro L2zl2oo3, foi reconhecida
com o Título de utilidade Pública Federal, publicado no diário oficialda unÍão de t7ot/2oo7e obteve o
certificado de Registro do conselho Municipal da críança e do Adolescente/ çMDCA, no ano de 2011.
Recebeu Reconhecimento com certíficado de Honra ao Mérito do conselho Municipal de Assistência
social de Manaus - cMAs, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da política de
Assistência social' o mais recente reconhecimento recebido foi a certifícação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social, no ao de 2015.

Nossa Missão - Assistir integral ou parcialmente crianças em sítuação de risco, vulnerabilidade
social e seus famiJiares, suprindo'lhes as necessidades básicas nas áreas: física, emocional, social,
ed ucacÍonal e espiritual.

Nossa visão - ser reconhecido como entidade beneficente de Assistência social de referência
ern qualidade de atendimento e acolhimento de críanças e adolescentes em vulnenbilidade socíal.

Nossos valores-Amor, Dedicação, Fé, RespeÍto, Amizade, Trabarho, Esperança e FamÍria.

Rua lgarapé de Mauá, nr O1 - Mauazinho / CEp 69075_291
cNpJ 63.692,i54lmo1-64 Fones: {92} 361s-8302 / 99214_8949
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etária, de 0 a 17 anos incompletos, cujo território tem o contexto de ausência e precariedade na oferta

't
o público alvo do Projeto Fabrica dos sonhos são famírias com crianças e a na faixa

m e comunitáríq resultando em fragilização de vínculos,
situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social.

Em relação ao critério de atendimento, estão às crianças e adolescentes: I - em situação de
isolamento; ll - trabalho infantil; lll - vivência de violência e, ou negligência; lv - fora da escola ou com
defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; V - em situação de acolhimento; vl - em cumprimento de
medida socioeducativa em meio aberto; vll - egressos de medídas socioeducativas; vlll - situação de
abuso e/ ou exploragão sexuall lX - com medidas de proteção do Estatuto da criança e do Adolescente -
ECA.

Nos últimos 20 anos o Lar Batista Janell Doyle desenvolve o pseto sonho de criança, no
âmbito da Proteção social Básica e foí a partir do ano 2019 devido a demanda apresentada de famílias
vulneráveis, quanto a projetos locais que envolvem arte, cultura e lazer, foi lançado o pROJETO FABRTCÂ

DoS soNHos - serviço possui caráter preventivo, sendo realizadq diariamente, por meío de atividades
socioeducativas, direcíonado na área da educação, esporte, recreação, cultura e ãrtes, espiritualidade,
saúde e cidadania, incentívando a particÍpação social, o convívío familiar e comunitária e trabalhando o
desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade.

caracterização do entorno - constituído na área urbana da cidade de Manaus, a osc Lar Batista
Janell Doyle, está localizada na Zona Lêste, no bairro Mauazinho, cujo a zona de abrangência consiste
nos seguintes baírros e comunidades: Mauazinho / Armando Mendes / Distrito lndustrial ll (conJunto
Resldencial Lula / cldadão tx / comunidade Parque Mauá I Loteamênto Jardim Mauá I comunidade
da Sharp).

o Bairo Mauazinho é consíderado pela Defesa civil do Município, um local côm o maior
núrnero de áreas de risco de desabamentos da capital. um mapeamento das áreas de risco realizado
pelo órgão, em 20L2, apontou que dos 1,4 mil pontos críticos localízados na cidade, 700 estão no bairro.
Esta ocupação desordenada do espaço é resultado de invasões de áreas próximas a barrancos ou ao
largo de ígarapés.

compreendendo que a articulação da Rede socioassistenciaí viabiliza o acesso efetivo da
populaçâo aos servíços intersetorial, assim contribuindo para melhor eficiência e eficácia na realização
dos serviços, realizarnos o levantamento socioterritorial da área de abrangêncla, aonde manternos
artículação e conexôes entre diferentes serviços públicos, que consiste quanto ao funcionamento,
contato e papel desempenhado, de modo a coqrdenar interesses distintos e fortalecer os que são
comuns, apresentando o bairro: 07 escolas, 03 UBS, 01 cozinha comunitária, 01 Distrito lntegrado de
PoÍícia.

Por estar afastado geo6raficamente das zonas centrais da cidade, a população do Mauazinho
encontra multas dificuldades de acesso de serviços públicos e qualidade de servíço. No caso das escolas
e unÍdade Básica de saúdq estes equipamentos não atendem à demanda que o bairro apresenta, assirn
também aos serviços da proteção básica que atualmentê conta somente com o serviços de convivência

Rua lgarapé de Mauá, nr 01 - Mauazínho / CEp 69075-291
CNPJ 63.692.354/@01-g Fones: (92) 3615_8302 / 992 r+gs4s
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Caracterização do público atendido:

Em relação à faixa etária dos usuários, o maíor grupo atendido está na faixa etária de 0 a 6
anos com percentual de 38% relativos aos atendimentos, seguido de 32% o grupo de I a !2anos, 13%

de 13 a 15 anos, 7%19 a 30 anos, com o mesmo percentual deTo/o aosgrupos com faixa etária de 16 a

18 anos e 3% com idade acima de 60 anos.

O perfil do grupo familiar, referente ao corte apresentado na pesquisa, mostrou que 52% das
famílias são formadas ern média por 6 integrantes, seguido de 23% até 3 integrantes, 17% com
composição de 8 integrantes e g% formado por 10 integrantes.

Em relação à Especificidades sociais, étnicas ou culturais apresentadas pelas famílias atendidas,
as mesmas configuram-se em famílias de baixa renda, cuja pobreza, exclusão socÍal e desigualdade são
problemas encontrados na comunidade. É importante ressaltar, que a comunidade recebe forte
influência da cultura indígena uÍna vez que no bairro encontre-se aproximadamente cerca de 200
famílÍas indÍgenas, com diferentes etnias, com maior número da Kogama, sataÉ Mawe, e Baré,
tornando um forte ponto de referência cultural do baírro, no que tange a culinária, artesanato e
costumes,

sobre as condíçôes educacionais os dados refletem o fato de o bairro ser considerado um
bairro com alto teor de vulnerabilidade social, pois a maioria da população possui somentê o ensino
fundamental, cerca de 32% dasfamílias atendidas, o que explica o Êto da maioria da população do
bairro possuir baixos salários e uma grande massa desempregada. os índices mostram que 31%
pos§uem o Ensíno Fundamental lncompleto, 30% o Ensino Médio completo, 2g% o Ensino Médío
lncompleto e 11% compôern o índice dos nâo alfabetizados.

A maioria das famílias atendidas estão inseridas em algum programa social do Governo
Federal, estadual ou até mesmo municipal. os principais programas que contribuem com estas famílias
na questão de complementarem a renda mensal ou até mesmo em alguns casos serem a única fonte de
renda de algumas pessoas, são o Programa Bolsa FamÍlia (PBF), que atende segundo o levantarnento
cerca de 75o/o das famílias, e o Benefício da Prestação continuada (BpC) que benefícia cerca de 2so/o das
pessoas inseridas em nosso programa SocÍoeconômico.

Quando verificamos a renda das famílias assistidas, os dados rnostram que 30% estão
empregados formalmente, ou seja, tem sua carteira assinada, 50% trabalham exercem trabalho informal
e 2oYo náo estão inseridos no mercado de trabalho, dentre eles se encontram as donas de casa.

Quanto ao recebimento observou-se que:26Yoganham abaixo de um salário mínimo, 64% tem
corno renda até um salário mínimo,6Yotemcomo renda até dois saláríos mínimos e 4% vivem com mais
de três salários mínimos.

Rua lg.rapá dê Mauá, nr 01 - Mauazinho / CEp 69075-291
CNPJ 53.692.354/0m1-64 Fones: (gll 36t -B§2 199214_8949
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e na defesa de interesses coletivos, atualmente
têm representação da comunÍdadê no Consêlho tutelar, e já elegeu vereador no ano de 2016.

6. DESCRTçÃODOPROJETO

O Projeto será destinado a Compras de materÍaís de consumo.
Atendimento de proteção Social Básica.

PERÍODO DE EXECUCÃO:

lnício; Agosto/2020

JUSTI FICATIVA DA PROPOSICÃO:

Térmíno:

os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. se, por um
lado' o período da primeira infância é de grandes oportunidades para a plenitude da vida de urna
pessoa' é também de muitas vulnerabílÍdades e de extrema susceptíbíÍidade às influências e ações
externas, como pobreza e violência,

o projeto FABRICA Dos soNHoS allnha-se ao Marco Legal da prímeira tnfância (Lel ne
13'257/20L6l,, reconhecendo de que os primeiros mil dias (compreendendo a gestação e os dois
primeiros anos de vida) configurem uÍna janela de oportunidade única para o desenvolvímênto
neurológicq cognitivo, psicomotor e emocional das crianças e também busca alcançar os pré-
adolescentes e adolescentes com uma proposta de carátersocioeducativo, com ações diferenciadas, de
forma artístÍca, educacional, esportiva e recreativa, inçentívando a participação social, o convívío
familiar e comunitário, trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade.

Dados do slPlA (20rc)1, revelam índice de denúncias das violações contra os direitos
extremamente alarmante, visto que no período de otlat/zoL9 a o61ro,/2oL9 regístrou-se no Amazonas,
conforme o Gráfico 1, em que a convivêncÍa Familiar e comunitária apresenta 65%, mais da metade, das
denúncias estão no universo pautado na defesa dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e
potencialidades, com vista ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da

GraÍico 1 - Estatísticas de Violações por Direíto
Violado

.itr,r\r1r!-í:i.rf.!rr,:ii.r".,i-,r,n,..ir,i.r.r i[r.nr:-,rri\,:c]ri.,\;r:d,,

. t:'.ii,i.:.Jr, (:t'i!i::,r, I-rj.;,r-. q i..1iJ{ t.;idrdn,:i;!_ ,!ri..r!.i 1,.}ri.r:,.r._
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vulnerabilidade social. I
Em 23 anos de efetivação de serviços prestados pelo Lar Batista Janell Doyle, muitos foram

e ntos em seu cotidiano. Entre
estes, o que mais preocupantes êstavam voltados à víolação dos direitos humanos fundamentais de
crianças e adolescentes, levando-nos a problematizar se realmente os direitos estavam sendo
assegurados, gara ntidos e efetivados.

As rnediações compreendiam disputas na concepção de atendimentq diante de muitos
pedidos e solicitações dos conselheiros tutelares da área, escolas, uBS e da própria comunidade através
de denúncias, com demandas de abuso sexual de crianças e adolescente; famílias em sÍtuação de rua,
vulnerável no porto da ceasa; uso de drogas dentro do ambiente escolar, crianças com quadro de
desnutrição severa, diagnosticada na UBS do Mauazinho; entre outras situações de violação de díreitos,
motivou a necessidade da execução do projeto "FABRICA Dos solrlHos,, com propostas de pensar
estratégias, possibilidades e rnediação importante para enfrentar as dificuldades e os entraves postos
no processo de trabalho da defesa e garantia dos direitos deste público, crianças e adolescentes,
considerados legalmente como prioridade a bsoluta.

os procedimentos norteados pelo projeto, estão: pressupostos éticos, conhecimentos teórico-
metodológicos e técnicos operativos, sendo: por meio de seruiço realizado em grupos, de acordo com o
seu ciclo de vida, as intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, como
forma de expressão, interaçãq aprendizagem e sociabilidade, e proteção social. cujas ativídades
contribuem para resinificar vivencias de isolamento e de violação de díreitos.

Entre os impactos sociais, o presente projeto produz um benefício muito grande para suas
crianças e adolescentes, uma vez quê aumenta as oportunidades delas na vida, Assim, podem ser a mais
efetiva e simples intervenção para ajudar crÍanças, famílias, comunidades e nações a quebrar o ciclo de
pobreza lntergeracional, justificando assim sua execuçãq trazendo a ética e respeito à dignidade,
diversidade e não discriminação, bem como propicíar experiências favorecedoras do desenvolvimento
de sociabilidades e na prevenção de situaçôes e risco social.

Prestar serviço de convivência Familiar e Fortalecimento de vínculos, para crianças e
adolêscentês em situação de vulnerabilidades e risco pessoal e social, na faíxa etária de 0 a 17 anos,
ofertado por meio de um servíço preventivo, envotvendo as sêguintes áreas: educação, esporte,
recreação, cultura e artes, espiritualidade, saúde e cídadania, visando a participação social, o convívio
familiar, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e
pertencímento.

Rua lgarapé de Mauá, nr O1 - Mauazinho / CEp 69O75_291
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relações de afetividade e sociabilidade;

musícalidade, como forma de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade, direcionadas para os
grupos de crianças e adolescentes;

reconhecendo como suieito de dlreito em formação, com efutrva participação em sua comunidade, por
meio de cursos profíssionalizantes.

Diretamente 75 crianças e 50 adolescentes e indiretamente 150 frmílias da comunidade do Mauazinho.

1' Propiciar pangw/o de criançaq atividades de convivêncÍa, restabelecendo os vínculos famíliares e
comunitários.

2' Realizar 90c26 das oficinas lúdicas, através da musicalidade, dÍrecionados as crianças e aos
adolescentes atendidas pelo projeto.

3' Atender 90% dos adolescentes vísando potencialidades pam o mundo do trabalho, através da
ca pacitação profissÍona liza nte.

7. PROCEDIMENTOS METODOIÓGICOS

Rua lgarapé de Mauá, nr O1 - Mauazinho / CEp 69O75_291
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social e pessoal' Pelas característícas peculiares do grupo, serão consideradas as vulnerabilidades sociais de cada
ciclo etárío' das círcunstancia de rÍsco, e da violência que incidem no quadro geral da violação de díreítos.

De acordo com a Tipificaçâo Nacional de serviços socioassistencÍais/Resolução n. 109, de 11 de novembro
de 2009' a oferta dos servíços sócio educativos na proteção social básíca tem caráter preventívo e proativo e
investe na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacídades e potencialidades, com vistas ao
alcance de alternativas emancipatórias para o enfretamento da vulnerabilidade social.

Assim, o trabalho socioeducativo, precisa ter como horizonte o liberdode, e não o punição, ou seja,
responder a necessidade e interesses reais, tanto objetivos quanto subjetivos, manifestados nas discussões
coletivas e individuais' As ações serão pautadas no planejamento e desenvofuimento de atividades que:

Projeto "FABRICA DOS SONHOS. é voltado para crianças e adolescentes, em situação de vulnerabílidade

01. lncentivem a independência;

02. Recupere a autoestima;

or. Estimule a capacidade crÍadora;

o+. Estimule a capacidade transformadora;



(

ntados ê afiançados de acordo com a política nacional de
Assistência social (PNAS, 2004) e buscam garantir as aquisições indÍcadas paftr os serviços descritos na Tipificação
Nacional de Serviços SocÍoassistencÍais.

o servÍço oferecido para crianças e adolescentes segue e obedece aos seguintes eixos;

como o fortalecimento da capacidade protetiva da famílía, tem como objetivo fortalecer o sentimento de peÊença,
a construção da identidade tanto pessoal quanto familiar, e a possibilidade de proteção de maneira que garanta o
êspaço de protagonísmo e provocador de mudanças; A sociabilídade para além da família e da escola ampliando a
inclusão nas redes sociais de relacionamento e de pertencimento; As relações de cídadania, apoio e solidariedade
parEr a superação das vulnerabilidades sociais.

seus desejos e modos de ser, frente a sua condiçâo socioeconômica e culturar, bem çomo suas formas partÍculares
de ínteragir com seus pares, a família e o meío social.

autônoma da criança e do adolescentê, na construção de espaços de reflexão, interação e intervenção social, de
modo que o educando seia constantemente motívado a tomar decisões e assumir uma postura, marcada pela
iniciativa, espírito proativo e gestão participatÍva, enfocando a sua atuação como cidadão dentro do contexto em
que vive, trazendo questôes que façam esse público refletir sobre a importância da sua atuação dentro da
comunidade e da próprio lnstituÍção como um ser que tem valores, direítos, deveres e o senso de reflexão.

o presente projeto tem um diferencial em ter na eguipe facilitadores formados em fonoaudiología e
fisioterapia' profissionais que no percurso de atuaçâo do Serviço de convivência ofertado pelo Janell, foí tido de
suma importância, para o público de crianças que aprêsentam deficiência motora ou bebes pr€maturos, realizando
técnicas respÍratórias que favorecem a expansão dos pulmões como também a estímulam sensório motora,
prevenindo o atraso no desenvolvimento motor, e também uma vez que proporciona a melhora do aprendizado de
crÍanças em idade escolar e princípalmente na identificação de crianças que apresentam dificuldades em mastigar
ou engolir alimentos sóíidos, assim evÍtando a desnutrição.

o Projeto, orientado pelos eixos poderá oferecer um espaço potencial e de experimentação de modo que
as crÍanças e adolescentes se tornem sujeitos do processo e assurnam papel destacado na decisão, organízação,
execução e avaliação das ações socioeducativas em conjunto com a Equipe Técnica de Referencia, visando
incentivar o público beneficiário na busca de autonomia, de autoafirmação, enquanto sujeitos ativos e operantes da
construção da própria cidadania, também devendo contar com a mobílização e fortalecimento de redes socíaís de
apoio;

De acordo as orientações Técnícas sobre o serviço de convivência e Fortalecímento Vínculos, as
atividades/estratégias que propicíem o fortalecimento de vínculos famíliares e comunÍtárÍos por meio de Encontros
vivencÍais, oficinas Lúdicas, oficinas Temáticas, Rodas de conversa, BrÍncadeiras dÍrigidas.
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CNPJ 63.692.354/0001-64 Fones: (92) 3615-elo2 / 99274_8yt9

E-ma íl : r.: tr : t i. ir i],:. t, i l ii-ri, I i :: :.j. r :.:,1 :) !,.r i : : ;r :, j

Site: lv r"' :-i)'1:..''-' ,.'' r. rL,r .-,: i

8



Meta Etapa EspeciÍicação das
atlvidades

lndicar Físlco Du
Unid. Quant. lnício Término1. Propíciar

para ffi de
crÍanças, atividades
de convivêncía,
restabelecendo os
vínculos famÍliàres e
comunitários.

1.1 Realízar atívidadês
com crianças ê
adolescentes de forma
a desenvolver a

habilidade de
sociallzàção,

convivência e
partícípaÉo
comunitáÍia por meio
de atlvldadês de
convivência,
considerando os sub
eíxos: díÍeito de
brincar; direito de ter
díreitos e deveres;
direlto de ser
protagonistâ.

Atividades: ã (vinte)

Oíicinet de Contrçso de
cstórías e Aule da Artcr
plásticas (desenho)

CH: 45 mlnutos/atívídade

Dia: 2a a 6ê feÍra
Turno: Matuüno ê
Vespertíno

QuantÍdade de

atendÍmento:3 turmas
mm 25 crlanças/cada

Proflsslonais erwolvldos:
Facilitador/Educador

Social

Crionços 75 Agosto/2o20 Feu/2021

2. Realíza r 9096 das
Oficinas lúdicas,
âtravés da
musicalidade,
direcionados as
crianças e aos
adolescentes

atendidas pelo
projeto,

2.t oficinas
lúdícas com crianças e
adolescentes de forma
a desenvolver a
sociabilídade
convivência e
participaÉo
cornunítáría por meío
de oficinas de
musícalídade, os sub
elxos: direito de
dlreito de ter direitos
e deveres;

Atividades: 24 (üntê ê
qmtro) aulas de mrhhe.
Cll:45 mínutos cada
ativÍdade

DÍa: 4a feira
Turno: Môtltíno e

Vespertíno

Quantidade de

etêndimento:2 turínas
com 15 crianças e

adolescentes/cada

Profi ssionais envolvidos:
tacilitador e educador
soclal, parceria UEA.

Crionços e
adolesccntes

30 Agosto/202? Feu/2027

3. Atender 9tr6 dos
adolescentes vlsando
potencialídades para
o mundo do
trabalho, através da
capacitação
profissionalízante.

3.1 Realízar atividades
voltâdas a formação
geral para o mundo do
trabalho e convívio
social, que reconhece
o adolescente como
sujeito de direíto em
formaçãg com efetÍva
particípação em suã
comunldadg por meío
de cuÍsos
profissionalizantes.

Ativídades: Grro dê
ifformática básíca â
avanceda

Dia: 2e a 6e fêira
CH: 02 horas

Turno: Matutino e

Vespêrtlno
quantídade de

atendimentot 2 turmas
com 25 adolescentes/cada

Profissionais Envolvidos;
professor de

informáüca/educador

social (parceria com
CETAM)

Adolescentes 50 Agosto/2020 Feu/2O27

Rua lgârapé de Mauá, nr 01 - Mauaztnho / CEp 69075-291
CNPJ 63.692.354/0001-64 Fones: (92! 3615-8302 / 99214_8949
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Obletívos Específicos Resultados esperados lndlcadores Meios de veriflcação

1. Assegurar para as
crianças espaços de
convÍvio familiar ê
comunitário e o
desenvolvimento de
relaçôes de afetivÍdade e
sociabilidade;

Transmitir valores morais,
estimulando suas emoções,
além de desenvolver nelas
o gosto pela leltura.

- Número de crianças
participando ativaÍnente
nas oficinas.

- Lista de Frequêncio.
- Registro Fotográfico.
- Exposição de desenhos

2. Proporcionar ações
com foco na convivência
social por meio da arte-
cultura, através da
musicalÍdade, como
forma de expressãq
ínteração, aprendizagem
s socÍabilidade,
direcionadas para os
grupos de crianças e
adolescentes;

Ampliação do
conhecimento do usuários,
contribuindo na construção
da identidade, liberação de
emoções negatÍvas, busca
por inspiração, auto
expressâq sensação de
pertencimento a um grupo,
entre outras,

- Número de crianças e
adolescentes em
atividades grupaís.

- Listo de Írequêncid
- Registro fotográfico

3. Ofertar ao§
adolescentes formação
geral para o mundo do
trabalho e convívio
social, reconhecendo
como sujeÍto de direito
em formação, com
efetiva participação em
sua comunídade, por
meio de cursos
profissionalizantes.

- Auxilia o adolescente na
idealização de planos e
metas para o futuro. Além
dissg três eixos promovem
a inclusâo social e
ampliação de seu universo
social, cuhural e ético: auto
gêstão e trabalho.

-Ntimero de matriculados
que concluÍram o curso.

- Lista de Frequêncio
- Registro Fotogrófico
- Certificodo
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VATOR

SEAS - EMENDA PARI.AMENTARREPASSE
50.000,00

TOTAT DA RECEITA + Rs 50.000,00

10.2. DESPESAS PREVISTAS

10.2.1 PrANO DE APUCAçÃO

VATOR
Material de Consumo

R§ 50.0@,00
Gênero Alimentício

Material de Expedie nte/Pedagógico

Material de Higiene
9 00

Material de Limpeza
7t.

TOTAT DAS DESPESASVALOR
Rs 50.000,00
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MAIERIAT DE UMPEZA - 3390:X,22

10.3. DETATHAMENTO DAS DESPE§AS

3

i'

UNID. QTD
UNÍT.

DA
ATIVIDADEDesinfetante 5L

Detefon

aerossol z[00m1

Pá de lixo
Pano de Chão G 300
Rodo

lixo de 2OOlitrosSaco

ra lixo de 3OlitrosSaco

ra lixo de S0litrosSaco

Vassoura 180

Materlal ufl,Ízado
para manter o§

ambientes onde está
sendo desenvolvÍdo

o projeto límpo e

agradável.

VAToRTOTAI- + Rs 11.«)0,00
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MAIERIAI- DE H|GIENE-33903022

ORDEM ESPECiFlcÂçÃo UNID. qID VALOR UNIT. {RS}
VALORTOTAI

ArtVIDADE
DA

1 Colônia 300 ml UM 150 1.
2 Creme Assadura UM 66
3 Creme UM 150
4 Hastes flexíveis UM 176 76
5 UmedecidoLe UM 180
6 Tesourinha de unha UM 70
7 Esmalte cintilante UM 179
8 Pente UM 180
9 UM 180 7 1

Materlal utílizedo
higíene pessoal

de criançâs e
adolescentes

atendidâs pelo
projeto.

R$g.fi)O,o0

GENEROS ÂI-MENíC|OS -3390:I,007

ORDEM ESPECTFTCAçÃO UNID. qID VATOB

UNIT.
VALORTOTAI- DA

ATNIDADE
1 Achocolatado Cx 5 92s
2 Leite Fd 5 237 1.185
3 Bolacha Crean Cracker Cx 5
4 Biscoito Recheado Cx 5
5 Farinha de L Fd 3
6 Po de Fruta Goíaba 5 107 de Fruta AcerolaPol 5I de Fruta 5 899 Í Fd 5 00

10 Leite Condensado Cx 5 4LI Leite de Coco 24x20Oml Cx 3
12 Milharina Fd 4 15
13 Milho Branco Fd 3
L4 Fra do LX 13 1.75s
15 Carne Bovina ha 30 2
16 Mussarela 54 1.377t7 Presunto de Peru 55 t.
18 Vísceras Bovina BÍfe de 30

Material utilizado
para oferecímento

de lanches e
alimentação ao

público atêndido
pelo projeto,

RS

t2



MAIERIIAI. DE :x1903016

ORDEM ESPECtF|CAçÃO UNID. qID vAt-oR
uÍ{n (Rs)

VATORTOIAL
(Rs) DA

ANVIDADE
Morto PoÍionda AlaA Azul 180

Caderno Brochurão CD 96fls stÍff Amarelo PCr
Caderno C.D 10x1 200fls
Caneta Bic Cristal Azul
Caneta Bic Cristal Preta

u uelado
Cola Bambíní Plus P 90gr n
Cola Bic Bastão Stick Eco PCT6
Cola Maxi Branca PCT6
Cola Quente em Bastão Fína 800
CorretÍvo Bic A Base Ecolutíons
Fita Adesiva 48x40 Marron

Face EuroCel 50x30mFita
429 60

Fita Gomada 48X50m n
Jocar

GalvanizadoFrama

Preto Leo&Leo Ne2

Branco PiÍot AzuÍ 12X1Marcador

JandaiaPa Fls
Pa lEmbor . Leo&Leo 40x48 Branco PCT

lOficio A4Pa

Material
utilizado pela

equipe, e pelo
público

atendido
durânte

execução do
projeto.

Rs 2O.00o,00
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1,00111. CRONOGRAMADE

11.1-

META Janl2O2O Fevl202O Marl202O Abr/2O2O Mail2020 Jun/2020

META J

n$ so.ooo,oo
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12. DECI/ARAçÃO DO PARCE|RO pRtvADO:

6
+

APROVADO:

LOCAL E DATA:

J

PARCEIRO PÚgTICO: lríiclnllelllaudo

(Representante Legal responsável pela liberação dos na unidade concedente).

13. APROVAçÂO PELO PARCE|RO PúBUCO:
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