
TERMO DE FOMENTO NO O11I2O20 _ FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O11IàOàO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR Ir.TTCRrUÉOIO DA SECRETARIA
9E_ESTADo DA essrsrÊructA soctAL , sEAS,ArRavÉs Do FUNDo rsreour DE
ASStsrENctA soctAl - FEAS E AssocleçÃo
ruusstoruÁRtA EVANc Éllcl vtDA

No dia 31 de agosto de2O2O, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA DE
ESTADO DA ASSISTÊrucn SOG|AL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas, 77,
chapada, cEP no 6g.0so-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermedio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.óEAS, CNPJ NO
01-742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNc|,A SoctAL -FEAS, CNPJ No 01.019.142/0001-sg, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PÚBLlGo, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 193.07g.962-91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no 500, Frores, cEp 6g.osg-0g0,
Manaus/AM, e do outro rado, ASsocrAçÃô ruussroNÁnn EülNcrirce vrDA,
CNPJ: 01.139.1790009-82, Associação Privada, com sua sede em: Rodovia Manoel
urbano, Km 28, Ramal Açutuba, cEp no 6g.41s-g70, lranduba/AM, neste ato
representada porseu representante legal, o Sr. DlVlNo JOSÉ JoAQUIM DE SoUzA,
brasileiro, casado, empresário, com inscrição no RG sob o no 364001, ssp/AM, e no
CPF sob o no 067.423.612-15, com residência e domicílio em: Rua Barão tndaíá, no
1025, casa 184, Residenciar Laranjeiras, Flores, cEp no 6g.osg44g, Manaus/AM,
doravante designada pARcElRo pRrvADo, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n" 01.01.03110í.00000339 .2020 - SEAS, doravante referido
por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o
presente TERMO DE FOMENTO, de acordo com as minutas aprovadas no processo
n" 001783/2016-PGE e 87t15 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01 gt1o14,
Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n' 0B/2004-SCIICGE, e pelas cláusulas e
condiçÕes seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 033/ZO2O do
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Deputado Estadual Felipe souza, adquirir móveis, computadores, equipamentos eeletrodomésticos para equipar a sala do psicossocial, sala de estudo e lavanderia como objetivo de melhorar a qualidade do atendimento no serviço d;p;;t ção social
especiar, na modaridade de acorhimento institucionar.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A COOPCTAçãO MúIUA dOSparceiros dar-se-á da seguinte forma: 
----'---r 'rru(uq vve

A) O PARCEIRO púBLtCO reatizará:

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

B) O PARCETRO PRIVADO reatizará:
1' 'Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e docronograma de desembolso, que pâssam afazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;2' Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicado o sr. DlvlNo JosE JoAeutM DE souzA, brasileiro, casado,empresário, RG no 364001, ssp/AM, cpF no 067.423.612-15, como responsávelsolidário pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES: para reatização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam-se a:

A)PARCETRO PúBLICO
1. Liberar em pARCELA úNICA, a quantia referida na CúUSULA DE VALOR, naforma do cronograma de desembolso , que integra o presente termo, sendo liberadaapós a publícação do extrato deste Termo;
2. Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a util izaçáo dos recu rsos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade , entreoutro; a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resolu

- TCE/AM
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B) PARCETRO PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

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

2' Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fisca lizaçáo contábÍl do
PARCEIRO PUBLrco na execução do objeto desta parceria;

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

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

5' Promover, à Íalta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,
a restituigão dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correçao monetária,
conforme o indice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maíor,
devidamente comprovado ou sua devida justíficativa;

6' Manter os recursos kansfer'ídos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNCIA No 4S1g-7, çONTA
CORRENTE No í6.79g-6, BANCO: BRASTL; com aplicação Íinanceira cujos
rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste
ajuste;

7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno edo Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informaçÕes
relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;

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

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

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

DAS RESPONSABILTDADES: 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 trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadímptência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, muttas 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 FlscALtzAçÃo: o pARcEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo pRlMElRo: para implantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, ' o PARCEIRO PÚBLlco poderá se valer do apoío técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARAGRAFO SEGUNDO: o PARCEIRO PÚBLlco emitírá relatório técnico de
monitoramento e avatiação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avariação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida peto pARCE|RO PRIVADO.

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

+
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cLÁusuLA SEXTA - DA UTILZAÇÃo oe sÍMeoLos: E vedado às partes utitizarnos'empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ouimagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades.ou servidores públicos,

CLÁUSULA SÉflMA - DO VALOR: O valor globaldo presente Termo de Fomento é

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRIa: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correrão " .oni, da seguinte Dotação: programa deTrabalho no 08.244.323s.2040.0011, Natureza da oãspesa n" 44s04201, Fonte no01600000, discrimínados na Nota de Empenho no 2020NE003g0, emitida em27110812020, no valor de R$ SO.00O,0O (cinquenta mil reais);

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCN E DA PRORROGAÇÃO: EStE TErMO dEFomento terá vigência de 7. (sete) meses contados de 31t0gt2020 a 31103t2a21,podendo ser prorrogado mediante solicítação do ÉÁnôÉrno pRlvADo, devidamenteformalizada e justificada, a ser apresentadã ao pARcEpiô;üâLiôilffi" 
mínimo,trinta dias antes do término inicíalmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNlco: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARcEtRo PÚBLlco quando este der causa ao atraso naliberação de recursos financeiros, limitada ao exato perÍodo do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENúttcre: Este Termo poderá ser denunciado:1' pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestadacom antecedência 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 imprevisíveís que ímpossibilitem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmenteimpraticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNI CO: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,os partÍcipes sáo responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao PARCEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dosrecursos que houver recebido, na forma da cráusura
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cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANçôES: peta execução da parceria em
desacordo com o prano de trabarho e com as normas desta Lei e d" l";;.i;ç;;
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadrrr. ,"grint", .rnç0"r,

I - Advertência.
tl- Suspensao temporária da participação em chamamento público e impedimento

de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
adminÍstração púbrica sancionadora, por wazo não superior a dois a;* 

.

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 puniçâo ou até que seja promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organÍzação da sociedade civil ressarcir a admÍnistraçãopÚblica pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
basê no inciso ll.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTESENtE TErMO dEFomento será publicado, sob a forma de extrato, no óiário oficial do Estado, a serprovidenciada pela Admínistração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assínatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seuvalor, ainda que sem ônus.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRIDos: Na data da conctusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,produzidos ou transformados com recursos repassados pelo pARcElRo púalrcô
serão de titutaridade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFo uNlco: concluído ou não o prazode vigência do presente ajuste, no

:it: 9u {ilizle.ao em desacordo com a finalidade estabelecida petos parceiros,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referiôos na Cláusula anterior.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILIDADE: OS CqUiPAMCNIOS Emateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados comcláusula de inalienabilidade, e o pARCEIRO PRIVADO deverá formaÉar promessa
de transferência da propriedade à adminÍstração pública, na hipotese de sua êxtinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termoé celebrado
com fundamento na Lei 13,o1gtzo14 e na Resotução 12t12_ TCE/AM d" Tilr;l ;;Contas do Estado do Amazonas.

ctÁusuLA. DÉC]MA SÉTlul - DO FORO: Os conflitos e divergências que seoriginarem deste Termo de Fomento, não sotucionado, f"r"r r", ,-õis, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica eleito.

Manaus, 31 de agosto de 2020

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

tíu+.'t"tr5 6LÍ ,d ..€.1-.

DIVINO
ASSOCIAÇÃO

DE SOUZA
SI EVANGELICA VIDA

Parceiro Privado

Testemunhas:

Nome: Nome
CPF: CPF: 91 l" 6RG: RG: /l P lxn

Av. Darol Vargal 7/ - Chôpadô
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Procuradoria Geral do Estado _ pGE

EXTRATO

591!C-te: Termo de Contrato n.0071202&pGE.
DATA DA ASSINATURA: 1.9.2020,
PARTES CONTRATANTES: 

_Estado do Amazonas, por intêrmédio daProcuradorta Gêrat do Esredo_pcE, 
" 
oa";i;;; t;üsáiiJiôãã;,E*

cola - CIEE.
oBJETO: pr6star servlcos dêpro"rraãoiiàêà-r"i;;ãil; ,".*remento o seteção de êsragiários para a

VALOR TOTAL 
-EST|MADO: R$214.689,60.

!199.D! vrcÊr.rcn: 1z (doze) moses.
DoTAçÃo onçmaexrAntl: Às despàsas com a oxêcugão do presêntecontrato.corêrão, no presênte exercicio,_à c,onú áa-Jãgiinte ootaçaoorçamêntária: Unidade Orcamen&iria n. 011103 - pr*riáããfu Gerat doEstado, programa de Trabâtho^no os.tzg.gozc.ãtoá.àóil, Éã.,, no oí21,Nâtureza da Despesa no 30903eí5, tunoo iiào urúã;;'úi;" Empenhon. 2020NE002s2, em 22.08.2020, no ,àroio" niilsoiãà: No exercíciosêguinte, as despesas oconêrão à conla do orç"rÀrr"ã #ãisponibitizado.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Manaus,0í de setembro de 2020.
FABIO PERETRA GARCIA DOS SANÍOS

Subproburador-Geral do Estado Oo Amazonas

Protocolo 20498

. EXTRATO

:l!Êc-r!: Termo de Contrato n. oo6/2020-pcE.
DATA DA ASSINATURA: ,1.9,2020.
PARTES CONTRATANTES: €stado do Amazonas, por intermédio daProcur,adoria Geral do EstadGpcE e 

" 
u"iàrrürãÉr-útiãao'essara - upl.OBJETO: Prestar serviços de recrutamento e 

"J"ça"ã ".t"Siários 
para aProcuradoria Geral do Estado.

VALOR TOTAL ESTIMADo: R$214.689,60

lwg-DE V|GÊNC!A: 12 (doze) meses.
DoTAçÃO oRçAMENTÁÊIA: As despesas com a execugão do presente
::lJl"to.p""l?o,. no presente €xercicio, a .ontu o"-.Jtuint€ dotaçáoorçamentária: Unidade orcamêntária 

^. 
oir ros, pàgramãii rrauatno n.03. I 28 3074.2í 68.00í í, Fónre n. 0r 21, Natureã ;;il;;;. 33so3e1 5,tendo sido emitidâ a Notâ de Emp.enno n. zozor.rÉooaãã, ãããi.og.zozo, novalor de R971.s63.20. No exercÍàio ,"guintã, ã" o-""p;'. js-ãcilreao 

a contado orçamento a ser disponibilizado.

PROCURADORTA GERAL OO ESTADO, Mânaus, 0t de sêtêmbro dê 2020.
FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS

Subprocurador-csral do Estado do arazoÀ ,
Protocolo 20489

EXTRATO

_E:lfC]E,Termo dê Contrato n. 00s/2020-pGE.
DATA DA ASSTNATURA: 01.09.2020.
PARTES CONTRAÍANTES: Estado do Amazonas, por intermédio daProcuÍadoda Geral do Estado_pGE, 

" "-t^.tiilt, 
;iloíiu ou o"""nrotri-mento - lTD.

DIARIO OFICIAT
Manaus, quarta-feira, 09 de setembro de2020

i PODER EXECUTIVO - Seção II f
Número 34.329. Á.N0 CXXVIil

Protocolo 20490

Protocoto 206/t5

vÁLtDo SOMENTE COM AUTENTICAçÃO

OBJETO: Preslar serviços de rêcrutamento ê seleçáo de estagiários para a
Procuradoria Geral do Estado,
VALOR TOTAL ESTIMADo: R$2O2.o6O,sO
PRAZO DE VtcÊNCtA: í2 (doze) mesês.
DOTAçÃo ORçAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presonte
conlrato conerão, no presente exercÍclo, à conta da seguinte dotação
orçamentáriâ: Unidade Orçamentária no 01 í 1 o3-procura-doria Geral doEstado, Progrâma de Trabatho no 03..t2g.3074.2rãÀ.õõir, Fonto nô0í21, Naturêza da Despesa no 3390391S, tenao siOo eiitida a Nota de
Empenho. n. 202ONEOO2S1 , êm 22.01.202fl no vator ae R$6Z.SSS,OO.
No exercício seguinte, as despesâs ocorrerão à conta do orçamento aser disponibilizado.

PROCURAOORTA GERAL DO ESTADO, Manaus, 01 dê setembro dê 2020.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENOA - SEFAZ
EXTR.ATO N. 045/2020§EFAZ

Espécle, Número, Data: Termo de Conlrato no í3/2020-SEFAZ, firmado em03.09.2020. Partos: O Éstado do Arnazonas por infãir*lOio de Secretaria
de Estado. da Fezenda, ê a emprosa o.rvrlx óouÉnótó oe pnoourOs
ALtmEt{rlcÍos LrDA. objero: Fornecimento ;; ;;;; ít;rat, sanarõesde 20 litros, conÍorme condiçõos, quanfldadês u 

"*igenriàr-u.t"belecidasno Termo de ReÍerência. Vator ltrtensal: R$ 2.372,õ0 tàÀÀ mif fezentos
:.,"-:1""!... dois reais e cinquenta centavos). Vator GtoLatr R$ 28.470,00
(vrnre e otto mit, quatrocêntos ê sêtenla reais). Dotação Orçamentária: UG:
14'101, PT: O4J22f,lOO|.ZOO1.OOO1, Fonto r+á, e r.rO: gS9óãóoZ, tendo sido
emiüda êm 2010il2020, a NE no 0552/2020. Fundamento Legat: ârt. iS,
T§911,d, Lei n" 8.666/93, com báse no parecer no 086/202õ-nSSellSeru
SEFAZ, e consta nos autos do procegso n" Oi.O1.Oí41ô1. tOSCa+tZOZO-.lt_
SEFAZ.

GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTTVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 09 de setembro de 2020.

ALANA BARBO§A VALÉRIO TOMAZ
Sêcrêtária Exgcutiva dê Assuntos Administrativos

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚOE

ESpÉcrE: rERMo DE DrsrRAr?Tm:oNrRAro No o6e/20Ís; pARTES:
SECRETARIA DE ESTADo DE SAÚDE e a MARREIRoê C Neru IToR.-BIOCENTER; OBJETO: Fice RESCINDTDO a contar de ãI de agostode 2020, por mútuo acordo dos Contratantes, o Contrato n". OOgleOtS,
celebrado em o4r12t2o1s, pubricado em íorma de extrato no Diário oÍiciar
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09 de tetembro de 2020

ocupantes
mlnlstrativas - GATA dos Servidoree do Poder Executivo Estadual,d6 cargos de provlmento em comissão; CONSIDERANDO,

no Dêcrêto n,o 28.020 de 29 deo disposto outubro de 2008, que dispõesobra os ptocedlmentos e critórios para concessâo da GratlÍicação dê

llanaus,

Secretaria de Estado da Assistência

l^._llRtP.UtR a. Gratiricaçáo de Ativldades Técntco.Admintstratlvas
aos servÍdores do podêr Executivo Esraduat, ";ü;;,;;;" cargos deprovimênto em comissão. conformê 

" 
b"ir; ;p";;;.l-o] no" r"to.""

1111o.. r11. os rêspêctivos nÍvels, da Tabela constante da Lêl n.o,3,30í, dê 08 de outubro de 200E:
CIEN.TIFIQUE.SE, CUMPRA.SE E PUBLIQUE§E
g3p-tl.rEIE oA sEcRErÁRh DE EsrAoo õL lusrrça, DtREtro
#ml:r E CTDADANTA . sEJUsc, ;; Man;" õ;:;, de junho

Anêxo da portaria n..065/2020 .GSISEJUSC

{ Contar
I RIAN LINHARES

I AD.í 4 ]É.10512020

LOBATO SILVA AO-2 tlt06t2020
3 RAFAEL MORAES ilUNHOZ )1t06t2020

ENNY PI RES DE sou?á lt 2ES )1t06t2020

5 LMARA SANTOS MARTINS ilr 3 c1t05t2020

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNC|A SOCIAL
Extrato no I 54/202O.SEAS

Espécie: Termo de Fomento no O11I20Z0.FEAS. partes: ESTADO
DO_AMAZONAS, por intermédio da SECRETARÀ Oi-eSmOO OAASsrsTÊNctA soclAL - sEAs, através do puúoo ÉsmoUAL DEAssrsrÊNch soctAL . FEaé e . asjocrÁõÀo-úrssloxÁnn
EVANGÊL|CA VIDA, CNPJ Oí.199.i290009-aZ, ,"pr""entaOa por sêu
rapresantânte legat, o Sr. DtVtNO JOSÉ JoAeUtM àe Souzl: OUj"to,a transíerência dos recursos provêniêntes da Emenda parlamenlar no03312020 do Deputado Estadual Fetipe Souza, pàia aOiuirir mOveis,computadores, equipamentos e eletrodomésficos para equipar asala do psicossocial, sala de estudo e lavanderia com o objetivo demelhorar a qualidade do atendimsnto no serriço Jà pÀteçao soclatespecial, na modatidade de acothlmênto instituctnat; üà, srZOt, pf,
08.244323s.2040.00í 1t FR: 0í 600000; ND:a45úór , Ne, ãozor.reOO:go,
Yul:1.1^o.-r-"_1no: R$ 50.000,00; Vtsêncta: o" zi."i"i ,ã"es contadosde 31t08t202o a 31tost2o21; Asslnãtura: 31toaà02;i ;;;àesso namt-nistrativo: 0í.01.03Íí0i.OOoOO339.2O2o - SEAa; F;;i;ento do aro:
!:i L3t 9 1 

9/20 í 4, ResotuÉo no t zzo 1r2_Í cEi iu ã' ri Jrrç"" r.r"rmativa no008/2004-CGE. Manaus, 3 de setembro de 2Oró.

MARICILN TEXEIRA DA COSTA
Secretarla de Estado da Assistência Social

Protocolo 20472

. _ portaria n,o O4112O2O _GS/SEJUSC
/{ §ecrerana dB Estado de Justiga,.Direitos Humanos L cidadania, no usode suas atribuiÇões tesais e cofusroÉúnDo;;g;;""ffLei n.o 3.30í,
li-99 9: "rlrb:" de 2008, que dispõe .ob;;;.;;;;;; e disciptina aconcêssão da Gratificacão de Ativiàades Té."1.*il;;;i;.tivas - GATAdos Servidores do poáer Executivo Esrâdud, ;;;;;t".';" câÍgos deproviínento €m comissão; coN$DEúNDó;;-õ;i;"; oeciero n.o28.o2o de 29 de ourubro de 2008, que dispõ; dã;;ràeoimenros ecritérios para concêssão oa crauncàÉo á;-Ãffi;H ielnico-Adminis-trativas aos servidores oo p"1"],!l:gülr:-Édi.ilüfies 

de carsosde provimento êíetivo o em comissão; CONSIDERANDO, qu€ a presôntênomeeçáo não representârá impacto flnanceiro n" foih;l;;grm€nto doorgão, têndo em visra a comoenàaçao, o"á"iãá-.ài, a"er'on"JJçao puori"aoanooiário oficiat, darada em r a de março ã; ãõãõ. 
" " "^""-'"t

RE§OLVE:
l-_ llRtBytl a. GratiÍicaiáo de Atividades Técnico-Administrativas aosservidorês do poder Executivo EstaOuat, ocupantãs juãffi ju proriruntoem comissão, conforme abaixo especificaoã, nos ,aroiei iãdos para osrespectivos nÍveis, da Tabela constante da Lei n.o. 3.301, de OE de oufubrode 2008:

Proto6lo 20522

N. Nomê Cargc/Simbologia NÍvel A Contâr
1 SUZY EVELYN DE

SOUZA E SILVA.
ASSESSOR tAD-í 14 03.02.2020

2 RAFAEL DE
ALMEIDA

ASSESSOR llAD-2 14 06.02.2020

3 JULIACOIMBRA
BRAGA

GERENTE AD.2 14 18.02.2020

4 REGINALDO
ROORIGUES DE LIMA

ASSESSOR ilt AD-3 13 03.02.2020

5 CAIO
TAVE

CESAR DASILVA
IRA

ASSESSOR III AD.3 13 03.02.2020

JUSTIÇA DIREITO
26 de março de 2020.

. CAROLINE DASILVA BRAZ
§ecretaria de Estâdo de Justiga, Direitos Humanos e Cidadania

tNÊs cARoLtNA BAREoSA FERREIRA sIMoNETTI cABRAL
Secretária de Estado de Admini"traçao á eestã;'-'-^'

. CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado dê Jusüça, Direitos guÃnos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secrêtárta de Esrado da Administrâção; õ;;tã;''-'--

SECRETARIA DE ESTADO DA A§SISTÊNCIA SOCIAL€EAS
PORTARIA N" 205/2020-GSEAS

DESIGNA como Gêstora de parceria, proveniente de Emenda parlamêntar
Íirmada no exercício de 2020, a servtdora TEREZA CEtÉsTE FRETREDE-MOURA pANGAto, ASSESSoR l, matrrcutã ni ãszõis_$, rotao,
T,9eplrtal:nto de proregão Especiat-DpsE, pur", 

" 
pr.tiio" 31tgt2rj2le guÍ.llte toda a vigência do ajuste, ou âté'qu6 

""1á 
aàt"_tn"o" ,r"

:rj_rJityiç-ã9 
por ourro servidor, proceder a nsiar_zÁçÀôieér,r6l j"

TERMo DE FoMENTo N" oíílio2O.FEAs, fi-,J;;i;; ESTADo ooAMAZONAS, por intermédio da SEcretarla a" i"t"Jo-d.'lssistêncla
Soclal.SEAS, através do Fundo Estadual ao Asslstêncta iocial-FEAS, sa AssocrAçÁo M,sstoNARA EvaNcÉr_rcÀúõÀ. 

- - --
ClENTtFteuE.sE, cuMpRA§E e puÉr_iâue-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCA SOCIAL,
em Manaus, 3 dê setembro dê 2020.

MARICÍLLA TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária d6 Estado da Assistência Social

Prolocolo 20476

PORTARIA N" 207!2020. GSEAS
Composiçâo da Comissáo pêrmanênte dê MonL
toÍamenlo o Avaliagáo das parcorias celebÍadas
entre o Estadg do Amazonas e as Organizações da
Sociedade Civil, no âmbito da Sêcrêtaria dê Estado
da Assistência Social do Amazonas.SEAS.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCA SOCIAL DO AMAZONAS,
no uso de suas ahibuiçõos lêgais e regimentais conferiOas peta Lei Estadual
l:1j69 de.0e de marso dê 201s, urt. r0, qru di.pá;;;í; , estrurura or_gant?êctonat da Administração pública Estadual do Amazonas;
c^oNstDERANDo o an. f, xt, art. 3s, "h, e art. se, todàs Jà Lei Fêderat no'Í 3.01 9,_c,e 31 de julho de 2014, que disciplinam a tnstituijáo e oestgnação daComissão de Monitoramento e Ávaliação 

"o 
aruitã-oãJ p"lcerias Íirmadaspelo Estado do Amazonas;

CONSIDERANOO a portaria no 166, de 25 de jutho de 2019, a guat instituiuâ comissão permanêntê do lúonitorament"'" À;il;á;'àas parcerias
celobradas êntre o Estado do Amazonas 

" "" 
Org"nà-iã;'" da Sociedade

Civil, no âmbito da SecÍêtâria dê Estado da Assistêncía Socialdo Amezonas. SEAS,

RESOLVE:
Art, 1o - A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata a portaria
no J66.de 25 de iulho de 20í9, será composta p,ifá, ,Áü"tà, membros:
I - Maria Elisangela Silva Dolzano - Assessor I - Coorde-nadora,
ll - Leila Conceiçáo da Silva - Auxitiar de Sorviços C"i"i" _-úliUro;
lll - Darcy Ramos de Amortm - Subgêrentê - fr4emOio;
lV - Kelino Calistro Duarte - Subgerente _ Membro;

Protocolo 20534

Diádo Oficial do Estado do Amazonas

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENT'CAÇÃO



t-l
R.t-l

iret'geii:rr'ri. 
^r::,t:Ltr,t r,: r. [ui..i ji: i:Ld.i

lülu,ra*í^t). VIda
1. DADOS CADASTRAIS DA oRGANtzAçÃo rnonoNENTE
O rgo n i zo ç ã o p ropo ne nte :
Associação Missionária Evangélica Vida _ Missão Vida

CNP'

01.73s.179/000e_82

Endereço

Rod. Manoel tJfbano, Km 2g Romol do
Açutubo, Caixo postat 37

Ponto de referência

Ramol do Corvolho

Município

lrondubo
UF

Alvt

CEP

6941s-000

Telefone

(e2) 99389-7174

(e2) e8426-7479

(92) 98103-9999

E-mail

mvidamanaus @mvida.org. br

Nome do Representante tegal
Divino José Joaquim de Souza

CPF

067.423.672-75
RG

364001

Órgão Expedtdor

ssP-60
Cargo

Diretor Regional
Endereço

Rua Borão de lndaiá, ne 1025, cosa 7g4,
Residenci a I Loro nj ei ras -Flores

Contato

(92) 98103-99e9
CEP

69058-448.

2. COORDENADOR DO PROJETO

3. TÉCNICA

/4

Ílnciereçn
Rotlr,rvr;l Mirrroel Urhirrro. K\4 2gíilt;l rlrt À.1!l!.rtlÂ - lÍâÍr.lrrhajÂ[,Í
Caixa Posrat 37 I CÊp: Ogqti-SZO

1

Fc»e: 92 98143-0225 | tig.lzii- i47i,l
c-rrarl tr'lvidantana rrsrt)',r.t.rv rrl;l,)rrt (:r.

CNPJ: 01.{ 39, I 7S10009,82

Nome

Antônio SÍlvo de Oliveiro
Proflssão

Teólogo
E-mail

pr_antoniomv@hotmail.com
Contato

(s2)u26-147e
(92) 99s8e-7174

Nome

Andrezo Nogueiro Benezor de Souzo

Profíssão

Psicóloga
N" de inscrição no Consetho

20/08288
E-mail

o n d rez q b eneza r@ h otm a i l.com
Contato

(e2) s9184-0336

Sarba mais sobre nosso nrinistério no sile: www.nrvicla org,br

H g ón ci a, itryl :: li:::;:.ffi :"';iie#;



nWda
"i ir,itivtii:rrrj.):j!l)iúr,.,.ti.i;ri;s,,r,,,,.r,,

c. oescnlçÃo DA REALTDADE ,,", {':'-fr:p.61

s^- -l:i:it 
::::rrt

ii.,o*'E

Sarba rnars sobre nosso ministeno no site: lvww.mvida.org.br
Contribuiçôes: Banco Bracleico

Agencta üZqü_J, conia corenre ni S5S7ú-v

A Missão Vida, primeiro Centro de Recuperação do Brasil para hom ens em situação de rua, foi
fundada em 1983, por wildo Gomes dos Anjos. o projeto é fruto da amizade entre um morador
de rua e um jovem de 13 anos, que tocado pela realidade vivida pelo amigo, decidiu ajudar todos
aqueles que se encontram sob as mesmas condições. Foi então, que wildo organizou um
trabalho de evangelismo e dístribuição de sopa para pessoas em situação de rua da cidade. No
entanto' a atitude não satisfez nenhuma das partes. "É muito fácil falar do amor de Deus, se ao
sair daqui você vai para sua casa, dormir na sua cama quentinha,,, este comentário, feito por
uma das pessoas ajudadas pelo jovem, o encorajou a lutar por outras melhorias.
wildo buscou instÍtuições que abrigassem moradores de rua, porém descobriu que elas não
existiam' Então, usou seu salário para pagar hospedagens em pensões e novamente, encontrou
maís um obstáculo: o preconceito. Em oração ele pedia: "senhor, se você ãma mesmo estas
pessoas e se preocupa com elas, use minha vida para ajudá-las." E assim foi feito. Usando o
dínheíro que economizava para a compra de um carro e a ajuda da mão-de-obra de ex_
moradores de rua, juntos construíram um local que comportava 12pessoas. No início, os
recursos eram poucos e nâo havia ajuda. Entretanto, a perseverança prevaleceu. parceiros se
uniram ao fundador e o projeto se concretizou.

Atualmente' a Missão vida também desenvolve atividades voltadas para a população carente e
está presente nas cinco regiões brasileiras com núcleos no Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Goiás' ParaÍba, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais são paulo e Rio de Janeiro, totalizando mais
de 800 vagas voÍtadas exclusivamente para assistêncía, recuperação e reintegração de homens
em situação de rua de todo o país.

MtssÃo

oferecer a homens em sítuaçâo de rua a oportunidade de assÍstência, recuperação e
reintegraçâo sociat, visando também a defesa e garantia dos direítos destes.
v§Ão

Ampliar a quantidade de vagas oferecidas no programa de recuperação de homens em situação
de rua estabelecendo, no mínimo, dez unidades em todas as regiões brasileiras até 2023, com o
compromisso de manutenção da qualidade no serviço prestado. oportunizar a pessoas em
situação de risco e vulnerabilidade socíal, apoio para minimizar o sofrimento, dando-lhes
melhores perspectivas parâ o futuro.

VATORES

e Respeito ao ser humano.

Énüi:reço
Rodcvil [,lanoel Urbanr:, K],;l 2g
Q;1nrl rín Ác,,!rirf,À - lranfirrbalAi,l
Ceixa Pr:stat 37 | CEp: 6grllÍ-:.370

t4
2

Fone:92 U8143-0225 I 98426-i.i7S
e-mail: r1]vidanrá t.la usro\tilvidâ orú.tÍ
GNPJ; 01. 1 3S. 1 7910ü09-82



' Honestidade e transparêncía na utirização dos recursos recebidos.

' valorízação e apoio à equipe de profissionais, voluntários e missionários envolvid os com as
atividades da instituição.

MISSÃO VIDA.IRANDUBA

No Amazonas, o trabalho da Missão Vida foi implantado em parceria com a lgreja presbiteriana

de Manaus, que por estar na região central da cidade, era procurada por pessoas em situação
de rua que buscavam assistência, a fim de saÍrem das ruas, dos vícios e retornarem às suas
famílias' Essas pessoas eram tanto de Manaus como de outros municípios do Estado do
Amazonas' com isso, a lgreja Presbiteriana, por conhecer o trabalho desenvolvido, enviava
pessoas para o centro de Recuperação da Missâo vida em cocarzinho/Ge porém, com a
crescente demanda dessa população em nosso Estado, tal parceria resultou na implantação do
centro de Recuperação da Missão Vida no Amazonas, assim, há 5 anos adquiriu-se um terreno
para construção do Núcreo em rranduba - região metroporitana de Manaus.
Sendo assím, no dia 8 de maio de 2015 foi feito o primeiro acolhimento na instituição. Até o
momento 408 homens foram acolhidos e 56 destes, concluíram com êxito os objetivos do
acolhimento, ou seja, conseguiram fortalecer e resgatar laços familiares, bem como a reinserção
social e dentre outras conquistas. Atualmente dos L5 quartos disponíveis para o acolhimento
(que no total somam 50 camas), 09 quartos (36 camas) estão ocupados. os acolhidos recebem
cinco refeições diárias, aloiamento em quartos bem equipados, rnateriais de higiene pessoal e
para limpeza de seus pertences. Todos são acompanhados por Assistente social e psicóloga na
própria instituição, como pela articutação da rede socíoassistencíal e servíços de políticas
públicas setoriais de rranduba CRAS, cREAs, cAps, uBs, Arém de atendimento médico e
odontológico oferecido na instituição por parceiros voluntários. Ainda contamos com o
atendimento da equipe multidisciplinar da Rede socioassistencial de lranduba uma vez ao mês.
o serviço de acolhimento ínstítucional da Missão Vida está pautado nos valores cristãos como
também nos princípios, diretrizes e objetivos da política nacíonat para população em situação
de rua conforme 

nos seus artigos 59, 69 e 7e, bem
como as políticas públicas do SUAS.

No que diz respeito as condições e formas de acesso ao serviço de acolhimento ocorrem de
diversas maneiras, as principais são:

- Busca ativa: é realizada por meio da distribuição de alimentos nas madrugadas em ruas de
Manaus e lranduba' o serviço de abordagem de rua é prestado por uma equipe da Missão Vida,
que apresenta a instituição aos homens em situação de rua e faz o convite para o acolhimento lry

Ér:ds1çn,,
Rodovia li,larroel Url;ano, Klí 2g
Rânta, rh Ânrrhrha rra-:it,!falAiJ
Caixa Fosrat 32 | CEp: 6941s-970

Fone. 92 98143.0225 i _e842e. 147§
e-rnail: nrvidanranausío)rnvida_orq_br

CNPJ: 01.139. 1 79Í0009-82

Sarba rnais sobre nôsso ministéno no site: www.mvrda org.br
Contribuições: Banco Bracjeico

Agéncia ü24ü.2, conia corenre n" 5557u-y



no abrigo institucionar, oferecendo a proteção integrar, assím como a
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desenvolvimento de aptidões, capacidades, autonomia, convivência comunÍtária e a
possibilidade de reestabelecer os vínculos familiares;

- Demanda espontânea: ocorre quando os indivíduos por espontânea vontade buscam
acolhimento na instituição;

- Encaminhamentos: estes podem ser realizados pelos mais diversos órgãos públicos ou
privados, tais como: centros de Referência de Assistência social- GRAS; centros de Referência
Especializados de Assistência social - CREAS; Poder Judiciário; secretarias de Assistência social
dos munícipios; instituições religiosas e parceiros da Missão Vida.

DEMONSTRATIVO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERTADOS NOS ÚtflMOS DOIS ANOS

4.2. Caracterizagão do entorno:

A Missão Vida está situado na rodovia Manoel urbano, km 2g, ramal do Açutuba, zona rural do
município de lranduba na região metropolitana de Manaus, no Estado do Amazonas. situado à
margem esquerda do Rio solimões, está conectado à capital Amazonense através da ponte
Jornalista Phelippe Daou. segundo estimativas do IBGE de 2010, o município possuía 4g.296
habitantes' lranduba é considerado o maior produtor de hortifrutigranjeiros e produz 7s% dos
tijolos e telhas consumidos no Estado. o índice de Desenvolvimento Humano (tDHM) - lranduba
é 0'613' em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,600 e 0,6gg). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,799, seguida de Renda, com índice de 0,607, e de Educação, com
índice de o,4r6. (ATLA' oo DE'ENV'LVTMENT, HUMAN. No BRA'TL).
A Vila de lranduba foi elevada à categoria de município em 10 de fevereiro de 19g1 a partir da
lei nc 12' um dos destaques de lranduba, é o fato de o mesmo ser o único localizado hoje entre
os rios Negro - de águas escuras e praias de areia branca - e sorimões - água barrenta e possuidor
de rica vida anímal' os rios Negros e solimões são os maiores rios do planeta. lranduba participa
da rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), um programa coordenado pelo

Sarba rnais sobre nosso ministério no site; www.mvida.org.br
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Rr:,.,tovra Manr:el Urbano. KUI ?t|
Qanrrl .Jn Alirirr\p - líãnd,.tharAÀ-í
Cêixs P1191i11 .17 j CEp: 694iS_U70

Fone; 92 98143-0225 I 98426_i.i;'Íj
e-má,1 : r t rv id a nr a nau srill r r.t vr(l o r)re. l),
CNPJ: 01 .1 f,9.1 79.000S-82
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Alím emêntação padrões lsnutriciona da ma(café nhã lanche tardedaalmoço
lanche da noite

67.715
e filmes educatÍvosProg espírituais,

757
Doações recebidas

143
(corte de cabelo)Cuidados pessoais

389

odontológicos, etc.)

Articulação com outras políticas públicas setoríais (procedimentos médicos e 258

Serviços de abordagem
2.300



gastronornía é baseada em peixes de água doce e frutas tropicais, como cupuaçu, tucumã,
pupunha e açaí, entre outros. os turistas saboreiam pratos da cozinha regional caseira em bares
e lanchonetes' lranduba é o município Amazonense com maior número de sítios arqueológicos
registrados' são 100 no total. É desenvolvido há 11 anos no município o projeto Amazônia
central (PAC), coordenado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da universidade de são paulo
- Mae/usp' em parceria com a universidade Federal do Amazonas. Há estudos e articulações
para a implantação no Lago do Limão, um dos maís representativos sítios do município, do
Centro de Arqueologia da Bacia Amazônica (Caba).

o terrítório de abrangência da instituição, conta com infraestrutura local, composta por
equipamentos das Políticas Públicas tais como: Assistência socÍal: - centro de Referência da
Assistência social (GRAS) e centro de Referência Especial da Assístência social (CREAS) centro
de Atenção Psicossocial (cAPs). Educação: Escolas. saúde: Hospital e unidade Básica de saúde
(uBs).

4.3. Caracterização do público atendido:
De acordo com a Resolução n'. 109 de 11 de novembro de 200g, que dispõe sobre a Tipificação
Nacional dos Serviços socioassistenciais, a Missão vída compõem-se da seguinte modalidade de
acolhimento: Acolhimento lnstitucionat - Proteção social Especlal: Alta complexidade. o períil
do público atendido pela Missão Vida, são adultos do sexo masculino na faixa etária de 18 a 59
anos' em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou
pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.

Nesse sentído, de acordo com a PoÍítica Nacional para a população em situação de Rua, essa
população é caracterizada como um grupo populacional heterogêneo com característícas
relacionadas à pobreza extrema, vÍnculos familiares interrompidos ou fragilizados, sem moradia
convencional regular, utilizando logradouros públicos e/ou áreas degradadas, de forma
temporária ou permanente, como moradia e sustento, podendo ou não fazer uso de unidades
de acolhimento para pernoite ou moradia provisória.

segundo o censo Nacionalsobre a popuração em situação de Rua (censo pop Rua), o primeiro
levantamento dessa natureza realizado no Brasil - coordenado pela sAGl e executado pelo
Instituto Meta em 2(x)8, demonstrou os seguintes resultados: o perfil é de g2%das pessoas em
situação de rua eram homens; maÍs da metade (53%) possuía entre 25 e 44anos; 67% das
pessoas se declararam pardas ou negras - proporção bem maior do que na população brasileíra
em 2008 (asy,l;52% possuíam argum parente gue morava na mesma cÍdade em que estavam
vivendo

bo

ta
Saiba mais sobr.e nosso nrinistrírro no site; www.mvtda.org.br
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No que diz respeito aos principais motivos para viver na rua a pesquisa mostrou
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apresentam problemas com álcoot/drogas; desemprego (30%) e desavenças com a família
{2e%1.

Em relaçâo a origem dessa popula ção:76%sempre viveram no município em que moravam ou
em municípios próximos, contradizendo o senso comum de que as pessoas em sÍtuação de rua
são oriundas de outros estados/regiões do país.

Quanto ao trabalho: 7l% eram trabalhadores com alguma atívidade remunerada. Dessas
atividades destacam-se; catador de materiais recicláveis (Zg%),flanelinha Í,,14o/,l,construção civil
16%l e limpeza (4%)' somente 2% afirmaram estar trabarhando com carteira assínada. Apenas
l'6% pediam dinheiro como principal meÍo para a sobrevivênc ia. zso/onão possuíam documento
de identificação' dificultando a obtenção de emprego formar e o acesso a serviços/programas
governamentais' No que está relacionado a alimentaçã o: Bo%diziam conseguir fazer ao menos
uma refeição por dia.

No que diz respeito a escolaridade da população em situação de rua temos: 74% sabiam ler e
escrever; 17% não sabiam escrever e 8% apenas assinavam o próprio nome; 64% nãoconcluíram
o le grau (Ensino Fundamentarr, es% não estudavam na época da pesquisa.
outros dados importantes dizem respeito ao acesso a benefícios : gg% afírmaram não receber
qualquer benefício social. Dentre os que recebiam, destacaram-se: aposentadoría (3%), Bolsa
Família (2%) eBpc (1%).

Diante o exposto, com base na pesquisa, é possíver observar que a psR, é heterogênea e
multífacetada e não corresponde ao estereotipo de mendicância e intensas migrações.

Saiba mats sobre nosso ministério nô srle: www.nivicla.org.br
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Adquirir móveis, computadores, equipamentos e eletrodomésticos para equipar a sala do
psicossocíal, sala de estudo e lavanderia com o objetivo de melhorar a qualidade do
atendimento no serviço de proteção social especia[, na modalídade de acolhimento
institucional.

D

lnÍcio: AGOSTO IZOZO Térmlno: MARçO/2021

Partindo do pressuposto que estamos inseridos em um mundo cada vez mais capitalista e
competitivo, no qual a qualificação e requalificação profissional se faz indispensáveljunto ao
mercado de trabalho, possibilitando assim, autonomia, inserção social, autossustento, melhoria
na qualidade de vida e dentre outros benefícios que o "status" do trabalho formal apresenta, a
populaçâo em situação de rua, encontra-se em desvantagem, uma vez que, segundo a política
Nacional para a População em situação de Rua, essas pessoas são grupos populacionais
heterogêneos que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares fragitízados ou
rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. caracteriza-se pela utilização de
logradouros públicos (praças, jardins, canteiros, marquises, viadutos) e de áreas degradadas
(prédios abandonados, ruínas, carcaças de veículos) como espaço de moradía e de sustento, de
forma temporária ou permanente, bem como das unidades de serviços de acolhimento para
pernoíte temporário ou moradia provisória, ou seja, momentaneamente, não apresentam
condições físicas, psicológicas, sociais e financeiras para investir em estudos e capacitações,
necessitando, assim, das políticas públicas corno ferramenta de apoio nessa jornada. E nós,
enquanto osÇ em parceria com a rede socíoassistencial, bem como outros atores sociais nos
dispomos a ser essa ferramenta que apoia, aponta, articula e dentre tantos adjetívos sociais
ind ispensáveis nesse processo.

É importante mencionar que o impacto social esperado com esse projeto é contribuir para a
inclusão de pessoas em vulnerabilidade e risco socíal, por meío do conhecimento e da
autovalorização, fortalecendo subsídios internos para que, de forma autônoma, busquem os
recursos necessários para concretizarem seus objetivos, ampliando, assim, suas chances de
inserção tanto no contexto social quanto no mercado de trabalho. Nesse sentido, paulo FreÍre

Sarba mals sobre nosso mrnisténo no site; wwr,v.mvrda.org.l.rr
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própria produção ou a sua construção,,.

Diante o exposto, justifica-se a solicitação da emenda parlamentar para aquisição de materiais
permanentes, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento no serviço de proteção
social especial, na modalidade de acolhimento institucional e favorecer maior impacto em
nossas ações juntos aos acolhidos, bem como contribuir na inclusão digital e produtiva dos
mesmos.

Estruturar o serviço de acolhímento e proteção Íntegral com aquisição de materiaís
permanentes, visando promover o desenvolvimento de aptidões e capacidades dos indivíduos,
e assim contribuir na construção da autonomia e inserção sociar do acorhido_

salas de atendimento psicossocial, sala de estudos e lavanderia para melhorar a qualidade
do atendimento aos usuários;

capacitações na modalÍdade online;

básica no perÍodo e idade adequados a regurarização de seus estudos, a fim de
proporcionar-lhes empoderamento e o protagonismo social;

Adultos do sexo masculino na faixa etária de 18 a 59 anos em situação de rua, vulnerabilidade e
risco social

META 1-Adquirir móveis, eletrodoméstícos, computadores, televisão, e outros equipamentos
para sala de atendimento psicossociat, sala de estudos e lavanderia para melhorar a qualidade
do atendÍmento aos usuários;

Sarba mars sobre nosso ntinistêrio no site; ivwwmvida.org.br
Contribuiçôes: Banco Braoelsco
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META 2 - Equipar uma sala de aula para que os acolhidos
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e capacitaçôes na modalidade online;

Meta 3 - Disponibilizar, na modalidade do EJA - EAD, para até 25 acolhidos que não concluíram
a educação básica no período e idade adequados, a regurarização de seus estudos, a fim de
proporcionar-lhes empoderamento e o protagonismo social;

META 4 - contríbuir na incrusão digitar e produtiva de até 25 acorhidos.

6. PROCEDIMENTOS METODOTÓGICOS

o presente projeto, tem como fundamento teórico metodológico a Tipificação dos servíços
Socioassistenciais, através dos seguintes procedimentos:

Adquirir móveis, eletrodomésticos, computadores, televisão, e outros equipamentos para sala
de atendimento psicossocial, sala de estudos e lavanderia e ocorrerá da seguinte forma:
Pesquisas orçamentarlas, com fornecedores diferentes, de acordo com os itens acima cÍtados;
Escolha do merhor custo x benefício (dentre os orçamentos rearizados) e
Efetuação da compra dos móveis e dos demais equipamentos reracionados.
lmpacto soclal Esperado: Melhorar a qualidade do atendimento para com os usuáríos, bem
como ambiente mais adequado para execução do serviço ofertado, como também
colaboradores mais satisfeitos.

Profissional Responsável: o orçamento será feito pela adminístradora da instituição em dias e
horários comerciais

Equipar uma sala para que os acolhidos possam ter acesso a estudos, cursos e capacitações na
modalÍdade online e ocorrerá da seguínte forma:

lnstalação dos móveis e equipamentos na sala de estudos.
lmpacto social Esperado: Ambiente adequadamente preparado para as atividades ofertadas e
melhor qualidade nos níveís de concentração e aumento no rendimento da aprendizagem.
Profissionais envorvidos: Montadores de Móveis e coordenador do projeto
carga Horária' Dias e Turno: A instalação dos móveis será feita pelo montador responsável em
dias e horáríos comercial

Dísponibirizar, na modaridade do EJA - EAD, para até 25 acorhidos que não concruíram a
educação básica no período e idade adequados, a regularização de seus estudos e ocorrerá da
seguinte forma:

trl
(1)
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o curso EJA/EAD aos acolhidos;

Demonstrar, através de palestras teóricas e práticas, como funciona essa modalidade de ensi
bem como princípios básícos de informática;

Cadastrar os acolhidos junto ao site da SEDUC _ EAD.

lmpacto social Esperado: Empoderamento e o protagonismo socíal, desenvolvimento de
habilídades pessoais e sociais, construção da autonomía e melhora na autoestima dos acolhídos.
Profissionais envolvidos: lnstrutor de Nível Médio, Assistente social e psicótoga.

Carga Horária, Dias e Turno: As aulas serão ministradas de acordo com os horários e dias pré-
êstâbelecidos pelo portal da sEDUc, na modalidade EJA/EAD, bem como a demanda dos
acolhidos' contará com a mediação do instrutor de nível médío designado pela Missão vída.

Contribuir na inclusão digítal e produtiva de até 25 acolhidos em um período e ocorrerá da
seguinte forma:

Artlcular com outros órgãos a oferta de cursos online;

Selecionar os cursos online que serão ofertados;

lnscrever os ínteressados nos cursos ofertados;

organizar os horáríos, dias e turmas, conforme demanda dos acolhidos e

Aplicar os cursos propostos.

lmpacto social Esperado: Desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, construção da
autonomia, e melhora na autoestima dos acolhidos.

ProÍlssionais envolvidos: Administradora da instítuição, lnstrutor de Nível Médio, Assístente
Social e Psicóloga

Carga Horária, Dias e Turno: conforme os horários e dias pré-estabelecidos pelos sítes das
instituições de ensino a distância, bem como demanda dos acolhidos.

-§arba rnais sobre nosso ministério no sile: www.mvida.org.br
Contribuiçôes : Barrco Bradeêco

Hgénoa u24ú-2, conÍa coÍrenre n.,55S7g-ú
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lndicar FísicoMeta Etapa Especificação
das ativldades Unid. Quant. lníclo Término

Meta 7:
Adquirir materiais
permdnentes poro
sdlo de
atendimento
psicossocial e solo
de estudos e
lavanderio pora
melhorar o
quolidode do
atendimento aos
usuárlos.

7.7 Solicitqr
orçamentos de

fornecedores;
7.2 Escolher melhor
custo benefício,
dentre os
orçomentos
7,3 Reolizor; a
compro dos móveís
e os demois
equipomentos
relacionados.

Orgonização dos
móveis e itens
odquiridos.

Prolissionois
envolvidos:
Adminístrqdoro
da instituição

Orçamento

Meto 2:
Equipor l solo de
aulo paro que os
acolhidos possom
ter ocesso q

estudos, cursos e

capocitações na
modalldode online.

2.7 Instalor os
móveis e

equipomentos no
sala de estudos;

A salo de estudos

ficará disponível
pora ocesso,

conforme

demando-

Prolisstonots

envolvldos:

Montodores de

móveis e

Coordenddor do
Projeto.

Cargo Horória,
Díos e Turno:
De acordo com os
horários e dios
pré-estabelecidos

com os
profissionois

envolvidos.

Sola de
Estudos

orçomentos
03

07

Agosto
2020

Agosto
2020

Março
2021

Março
2027

ln

Sarba mars sobre nosso ministério no site: www.mvida.org.br
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otívidodes Unld. Quant. lnícío Término
3,7 ldentificor os nÍvels de
escoloridqde de cado
ocolhtdo;
3.2 Disponibilizar o c.trso
EIA/EAD oos ocolhidos;
3.3 Demonstror, otrovés
de polestros teóricos e
práticos como funciono
essq modolldade de
enslno, bem como
princípios básicos de
informática;
3,4 Codostror os ocolhidos
junto ao site da SEDUC -
EAD;

3.5 Organizor os horários,
dias e turmas, conforme
demanda dos ocolhidos;
3,6 Aplicar o curso

Profíssionols
envolvidos:
lnstrutor de Nível
Médio, Assistente
Social e Psicólogo.

Corgo Horórla,
Dios e Turno; De
ocordo com os
horários e dias pré-
estabelecidos pelo
portal do SEDIJC,

no modolidade
EJA/EAD.

Homens Até 2s Agosto
2020

ASS:.

4,7 ArtÍculor com outros
órgãos o oferta de cursos
online;
4.2 Selecionar os cursos
online que serão
ofertados;
4,3 lnscrever os

i nteressddos nos cu rsos
ofertodos;
4,4 Organizar os horários
diqs e turmos, conforme
demondo dos ocolhidos;
4.5 Aplicar os cursos
propostos

Serão ofertodos
cursos e
copacitoções
diversas, no
modalidode onlÍne,
poro os acolhidos

Profissionaís
envolvldos:
Administrodoro da
instituiçõo,
lnstrutor de Nível
Médio, Assistente
Sociol e Psicólogo

Corgo Horárlo,
Dios e Turno:
Conforme os

horários e dias pré-
estobelecidos pelos
sifes dss
instituições de
ensino o distância,
bem como

demando dos
acolhidos

Homens Até 25
Agosto
2020

Março
2021

Meto i
Disponibilizar, no
modalidode do EtA-
EAD, paro dté 25
acolhídos que não
concluírom o educoção
básico no período e
Ídode adequados, o
regularização de seus
estudos, a fim de
roporcionor-lhes
mpoderamento e o

protogonismo sociol

tteto 4:
Contribuir na inclusõo
digitol e produtivo de
oté 25 ocolhidos

t4

Sarba mais sobre nosso mlntsterto no srte; vrww.mvida.orç;.br 
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Objetlvos Resultados esperados lndicadores Melos de
Adquirir móveis, eletrodomésticos,
computadores, televisão, e outros
equipamentos para salas de
atendimento psicossocial, sala de
estudos e lavanderÍa para melhorar
a qualídade do atendimento aos
usuários.

Ambiente mais adequado
para execução do servíço
ofertado;

Colaboradores mais
satisfeitos.

Melhoria no
atendimento
para com os

acolhidos

- Pesquisa de Satisfação
- Registro Fotográficos

Equipar uma sala para os acolhidos
possam ter acesso a estudos, cursos
e capacitações na modalidade
online.

Ambiente adequadamente
preparado para as

ativídades ofertadas e
melhor qualidade nos
níveis de concentração e
aumento no rendimento
da aprendizagem.

Adesão de 80%
dos acolhidos nas

atividades
ofertadas.

- Pesquisa de Satisfação

Ofertar, na modalidade do EJA _
EAD, para os acolhidos que não
concluÍram a educação básica no
período e idade adêguados, a
regularização de seus estudos.

Empoderamento e o
protagonismo social,
desenvolvimento de
habilídades pessoais e
sociais, construção da
autonomia, melhora na

autoestima dos acolhidos

Adquirir
conhecimento

através da
educação formal

- Pesquisa de Satisfação
- Lista de Frequência
- Registro Fotográficos
- Certificados

Contribuir na inclusão digital
produtiva dos acolhidos.

Desenvolvimento de

habilidades pessoais e
sociais, construção da
autonomia, melhora na

autoestima dos acolhidos.

Adguirir
conhecimento

através da
educação formal

- Pesquisa de Satisfação
- Lista de Frequência
- Registro Fotográficos
- Certificados

9. DE§CRrçÃo DAS DESPESAS E RECETTAS
9.1. RECEITAS PREVI STAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.1 PlÁNo DE APUCAçÃO

13
Elrue,.eço
fiodovil N,larrael Urltilrrr:. Klvl 2g
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vAroR (Rs)
Valor disponibilizado pela Emenda

50.000,00
TOTAL DA RECEITA +

50.000,00

irirAdqu móveis, Gomputadores, equipamentos eletrodomésticos rapa salaequÍpardo desalapsicossocaal, eestudo lavanderia com o deobfetívo melhorar gualidade
do atendlmento no deserviço proteção soclal naespecial, modalidade de acolhimentoinstltuclonal.

50.000,00

Sarba mais sobre nosso nrinistério no sile: www.mvida.org br
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9.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS

í'J
f? U

ORDEM rseeancaçÃo Qr UN VALOR

*uurÁmoRg)
otscntçÃo oe ATNTDADE

VALORTOTAL

Rs 3.120,00
01 Baias de telemarketing 3 2 UN nS r.seo,oo

02 Armáríos em Aço 2 portas 2 UN ns sgs,oo Rs 1.990,00
03 AÍquivo em Aço 4 Gavetâs 2 UN ns 686,00 ns Ls7z,Oo
o4 Quad ro Branco 2000X120 1 UN ns 265,00 ns 26s,oo
05 Mesa Redonda 7 UN n$ 368,00 nS 368,00 /
06 Mêsa em L 1 UN RS 78o,oo nS 78o,oo ./
07 Cadeiras Secretaria Executiva 5 UN nS 33s,oo RS 7.6so,oo /
08 Cadeiras Fixas 7 UN Rs 139,00 nS 973,00

Nobreak APC Back-Ups 700VA

115V com 4 Tomadas preto 5 UN Rs 4o4,oo Rs 2.020,00

Projetor svA 800x600 NAC

3300LUMS 2 UN RS 2.699,00 Rs s.398,00

11

rt ry 43' Samsung Full HD

LED UN43J529O 1 USB 2 HOMI 1

RGB 6OHz Preto

Sma

! UN R§ 1.699,00 RS 1.699,00

72 Fulí 40 Pro para W De 26,,A 55',

Vesa zl00 Até 30kg preto

Suporte ELG Pedestais Articulado

L UN nS 44z,oo RS 442,oo

13
lmpressora MultiFuncional

tanque de Tinta 131S0
2 UN RS 1.099,00 n$ z.tsa,oo

4GB ODR4 SSD 240 TECLADO E

MOUSE

Desktop tntel t3-8100 3.6 GHZ

8 UN RS 1.s96,00 Rs 15.16S,00

Monitor 18,S 8 UN RS 449,OO Rs 3,s92,00 /
16 Nobreak 14O0VA 1 UN RS 8s9,oo RS esg,oo )\7 Lavadora de Roupa 13 kg L UN Rs 1.49s,00 Rs 1.499,OO /
18

Roupa Tanquinho

14Xg
2 UN RS 56400 RS 1.128,00

19
375 Litros6eladeira

Frost Free

,F*
1 UN RS 2.12s,o0 Rs 2.L29,oo /

Rs 3.310,00 /
I Electrolux

RS 1.65s,002 UM

VALORTOTAL +

20
Freezer

H222

50.0(x,,00

A despesa será utilizada para

aquisição de móveis,

eletrodomésticos para equipar a

sala do psicossocial, sala de

e lavanderia com o

objetivo de melhorar a

qualidade do atendimento no

serviço de proteção social

especial, na modalídade de

equipamentos e

institucional

o9

10

14

15

,4

Enüerêç0.
RociovÍa [4iinúel UÍbano. Klvl 2Íl
Q3r:r3l rÍrr Açr_!l'_,lrâ - lranrir.rhr/AÀ{
Caira Postat 37 i OEp: 6Ít4iS-g70

1

Forre: 92 98143-0225 I -sB426_1479
e-mail. mvi{jan)ânâusío)nrvida. ôro_úr
CNPJ; 01.1 39.1 79,0009-8?

Sarba mais sobre nosso ntinistério no sile; w\rylv.mvidâ.org.br
Contribuiçóes: Bânco Bradeico

Hgêncra ú24ú-2, conu correnre n;5557g_gi



irli rutii:rt,$, r',::Di,-i ri:,: L F,tL.,i ;jí,ji 
"r.t

10. cRoNoGRAMA DE DESEMBOTSO (RS1,00):

VI
Wlusta*

Í:)

|,|: ::,..,:: da - "F"=iflr*ii nutr---Í-- tr

l_ILo-f9.9_9-1"9---J

z

u. orcunnçÃo Do pARcEtRo pRtvADo:

12. ApRovAçÃo nem pARcErRo púsuco:

Sarba mais sobre nosso minrsterro nô site: www.mvida.org.lrr 
r

Contribuições: Banco Bradesco r

Agéncta ü24ü-2, conra Çoronre n" 55S/g-c ;

Ér:oer*ço
Rodlviii lulalroel Urbano. KM 28
R arrral 4 O À.r-r{ i.r iiâ - lrl n Ct,_,|:ral A It,!

C;:ira Posiirl 37 j üEP: 69415-970

15

Fone:92 98143-ü225 I 98426-1479
e-nrail : rrvrdamararrsíômvidâ.ôrq.bÍ

CNPJ: 01.139, 1 79/0009-82

JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRIL MAIO JUNHO

JUTHO AGOSTO SEÍEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

50.000,00

Na qualidade de representante legal do parceiro privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado
do Arnazonas, para os efeltos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito de mora ou situação
de Inadimplêncla do Proponente com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da
administração públrca estaduar que impeça a transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

tranduba, tfr o" O{ o" b2F

APROVADO:

TOCAL E DATA:

tY1

[fiúrdlel,lacdo
PARCEIRO PÚBTrcO:

(Representante tegal responsávet pela liberação dos na unldade concedente).


