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TERIVIO DE FOMENTO NO O1àI2OIO.FEAS, QUE
çllrRE st GELEBRAM o ESTADO Do

â 
gÉuâà 

B?x§J,:TH§3ii 3â.:iirsÍ,{
ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DEessrsrÊNcrA sociel - FEAS E rNsrruro
CULTURAL DE DESPORTO E UZCN DO ESTADO
DO AMAZONAS . TCDLAM

No dia 27 de outubro de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da sECRETARIADE ESTADO DA ASSTSTÊNCA SOCIAL_SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,77, chapada, cEp no 6g.0s0-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermedio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.SEAS, CNPJ NO01'742'414/0001-59, através do FUNDO ESTADUÀ| oe ASSTSTÊNC^ SOCTAL -FEAS, CNPJ No 01.07g.142/0001-sg, doravante designado simpresmentePARGEIRO PÚBUco, neste ato representado por sua secretária de Estado, a sra.MARICíLn rExElRA DA cosTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,inscrita no RG no 0.606.274-1, SSP/AM, e cpíJ;;" 193.078.962-91, residente edomiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no 500, Frores, cEp 69.05g_090,MANAUS/AM, C dO OUtrO IAdO, INSTITUTO CúI.TUNAL DE DESPORTO E LAZER DOESTADO Do AMAzoNAs - rcDLAM, cNpJ: 14.s4gj56/0001_16, AssociaçãoPrivada, com sua sede em: Rua Tamarindo, no 416, Jorge Teixeira, cEp no 69.0gg_026, Manaus/AM, neste ato representado por seu representante regar, o sr. JoÃo DgsouzA GoMEs, brasileiro, solteiro, administradoi, com inscrição no RG sob o no3177a75'4' ssP/AM, e no cPF sob o no 663.615 .322-91, com residência e domicílioem: Rua 05, no 41g, Jorge Têixeíra, cEp no 69.0gg-026, Manaus/AM, doravantedesignado PAR.ETRO pRrvADo, tendo em vista o que consta do processo
Administrativo n" 01.01.03110í.00000sg3.2020 - SEAS, doravante referido porPRocESSo' Ra presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado opresente TERMo DE FoMENTo, de acordo com as minutas aprovadas no processo
n" 001783/2016-pGE e gztls - PGE/AM, que r.-Àglra pera Lei no 13.01 gt2o14,
Resolução n" 1212e lnstrução Normativa n" 0g/2004]scyccg, e pelas cláusulas econdiçÕés seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do oBJETo: o presente Termo de Fomento tem por objetoa transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 0gg/2020 do
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Deputado Estaduat Péricles Rodrígues do Nascímento, para aquisição de materíalpermanente ao aprimoramento do trabalho sociat da equipe técnica voltada aoatendimento de crianças e adolescentes com suas respectivas famílias, atendidos nolnstituto, com vista a dar melhoria no serviço oe eroteiáo social Básica- serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE COOPERAçÃO: A cooperação mútua dosparceiros dar-se,á da seguinte forma:

A) O PARCEIRO púBLtCO reatizará:1' Ao PARCEIRO PRlvADo o repasse da quantia referida na cúusulA DEVALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCETRO PR|VADO reatizará:
1' 'Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabatho e docronograma de desembolso, que passam a fazer 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' JoÃo DE souzA GOMES, brasileiro, solteiro, administrador, RGno 3177075'4' SSP/AM, CPF no 663.61 5.322'91, como responsável solidário pelaexecução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

cLÁusuLA TERGEIRA - DAS oBRtcAÇÕEs: para rearização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam_se a:

A) PARCEIRo PúBLtco
1. LibErAr CM PARCELA UNICA, A qUANtiA rcfc6dA NA CúUSULA DE VALOR, NAforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberadaapós a publicação do extrato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utirização dos récursos oriundos deste r.rrt; 

---"'v'!v'!L
3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4' Prgvidenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

;[tl;^il:"vida 
tomada de contas especiar, conforme determina a Resoruç áo 12112 _

Av. Daroy Vargas, 77 - Chapada
Fone: [92] 2tZl-7A21
Manaus-AM - CEp 69050-020

Secretaria de
Assistência social



Âlt,IÂI0ilÀ§

E o

A) PARCEIRO PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, excl.usivamente, na execução desta parceria e com

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

2' Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e Íisca lização contábil do
PARCETRO 

'ÚBLTCO 
na execução do objeto desta parceria;

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

4' A organizaçâo da sociedade civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecurSoSrecebjdosnoprazode@,,pã,ti,doterminoda
vigência da parceria; 

-

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

6' Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em contaespecÍfica junto à instituiçâo financeira, quar-seja: AGÊNC6: 1ói;, op: 003,coNTA No 3897-2, BANCO: CAIXA ECONôMíCA peoeRAL, com apricação
financeira cujos rendimentos deverão ser utilizador 

"r"rrrirr*"rt" ., 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) diasda conclusão ou extÍnção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria por prazo superior a g0 (noventa) dias, sem justa ."r.u, a critériodO PARCEIRO PÚBLICO;
I' PÔ; adesivo nos bens móveis adquÍridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcEtRo púBLlco.

PARÁGRAFO úNrco - Na ocorrência de canceramento de restos a pagar oquantitativo previsto para execução desta parceria poderá ser reduzido até a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA
responsáveís:

A) PARCE|Ro púerrco:

DAS RESPONSABILTDADES: Os partícipes são

1' Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de
.Fomento.

B) PARCE|RO PRTVADO:
1' Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisrelacionados à ex3lyeão do- objeto previsto nesta parceria, não implicandoresponsabilidade solidária ou subsÍdiária da administração pública a inadimplência daorganização da sociedade civilem relação ao referido pagamento, os ônus incidentessobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' Pelo gerencíamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusiveno que diz respeito às despesàs de custeio, de investimento e de pessoal, no quecouber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAçÃO: O PARCEIRO PUBLICO PTOMOVCTá Omonitoramento e a avariação do cumprímento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO pRrMErRo: para ímprantação das açÕes de fiscarização emonitoramento, o pARCETRo púBLrco póaera se varer do apoio técnico deterceiros, deregar competência ou firma, prr"u.rã loÀ orgaos ou entidades que sesituem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLIGO CMitirá rEIAtóriO téCNiCO dCmonitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e ãvatiaçao designada, que ohomologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestaçãode contas devída pelo pARCE|RO PRIVADO.

PARÁGRAFO TERCEIRo: o gestor de parceira será designado através de portaría,
a qual será publicada posteriormente.

It
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cLÁusuLA SEXTA - DA UTlLlzAÇÃo oe síMaoLos: É vedado às partes utitizar
nos'ernpreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoalde autoridades ou servidores públicos.

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

cLÁusuLA olrAVA: DA DorAÇÃo oRçAMEtrttÁRtR: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa de
Trabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Dáspesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NEO94í1, emitida em
1311012020, no valor de R$ 5O.OOO,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo deFomento terá vígência de 7_ (sete) meses contados ae zltiotz}2| a 27lost2o21,podendo ser prorrogado mediante solicitação do ÉÀnôÉlno pRvAóo, oãvioamenteformalizada e justiÍicada, a ser apresentadã ao pARcElRo puBLlco em, no mínÍmo,trinta dias antes do término ínicialmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNlco: A prorrogação de ofÍcio da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRO PUBLlco quando- este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, límitada ao exato período do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉclMA - DA DENUNCTA: Este Termo poderá ser denunciado:
1' pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestada
com antecedência de 60 dias;
2' pela inadimplência de qualquer de suas cláusuÍas ou condiçÕes, a critério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trínta) dias;
3' na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmente
impraticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNlco: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula,os partícipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao pARcEtRo pnrvaóo a comprov#; J";pti""çao oo.recursos que houver recebido, nâ forma da cráusura Terceira.
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cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS saruÇoes: peta execução da parceria emdesacordo com o prano de trabarho e com ,. norr., desta Lei e da regislaçãoespecífica' garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançôes:
I - Advertência;
ll- suspensão ternporária da participação em chamamento público e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo daadm inistração pública sancionador", poi 

-p, 

^=o.a. 
.rpãri;; Or;;; 

.

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou cetebrarparceria 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 penalídade, que seráconcedida sempre que a organização da socíedade civil ressarcir a administraçãopública pelos p§uízos resultantes á apos decorrido o prazoda sanção aplicada combasê no inciso ll.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÕES: ESIE TCTMO dE FOMCNTOpodeiá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceíros,vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O PTCSENtE TCrMO dCFomento será publicado, sob a forma de extrato, ,o óiárío oficÍal do Estado, a serprovidenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de suaassinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seuvalor, ainda que sem ônus.

cLÁusuLA DÉclMA Q,ARTA - Dos BENS ADeurRrDos: Na data da concrusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,produzídos ou transformados com recursos repassados pelo pARcElRo púBLlco
serão de titularidade do PARCEIRO PR|VADO.

PARÁGRAFo ÚNlco: concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, no
:1t" 9" utilização em desacordo com a finalidad" 

"rt.oulucida 
pelos parceiros,poderá a Administração PÚblica promover a imediata retomada dos bens e direitosreferiôos na Cláusula anterior.
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CLIYSULA DÉCmA QUTNTA - DA TNALTENABTLTDADE: Os equipamentos emateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados comcláusula de inalienabilidade, e o PARGEIRO PRlvADo deverá formalizarpromessade transferência da propriedade à adminístração pública, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA- DO FUNDAITíENTO LEGAL: EStE TErMO é CEICbTAdOcom fundamento na LeÍ 13,01gt2014 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal deContas do Estado do Amazonas.

cLÁusuLA DÉC|MA SÉnnae - DO FORO: Os confritos e divergências que seoriginarem deste Termo de Fomento, não sorucionado, ;"L, ,;;;,;;is, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica ereito.

Manaus, 2Z de outubro de2O2O

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

INSTITUTO CULTURA,'J3â$
DE SO

ORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS -
ICDLAM

Parceiro Privado

N t â.tz-e
ome:

RG: CPFr o 7 -í\B af.,q RG: 2 q

Av, Darcy Vargaq 7i - Chapada
Foner Í92) 2lzt-'tgzt
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E PODER EXECUTIVO
. . l. .,.r..i.

DESIGNAR o procurador do
RESOLVE,

l'fffi,{ffii,,,t-?ii., CARPINTEIRO PERES
Estado de 1.. Classe RONALD DE §OUZA

referidos no processo
para, em.subslituiçâo, atuar na apuração dos fatos

em epígraÍe.

GABINETE DO
PUBLIQUE§E.

outubro de
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus, 29 de

PORTARTA No 086/2020.
2020.

ALTERA o Detalhamehto
GPGE

de 202O, aprovado
da Despesa para o exercício JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO

Procurador-Geral do Estado do Amazonasdezembro de 2019
na Lei Orçamentária no 5065 de 30 de
e em seus créditos adicionâis

Protocolo 25857
O PROCURADOR.GERAL Dó.gStADO,no uso de suas atribuições

l"$;ij** em vista o disposrô no Aft. ao J" [ài ,.,;-ió; iã os oe 
"sorto

CONSIDERÂNDO a necessjdade de adequar algunlas classilicaçõesdrc d::p::?:,!uanto aos subríruros 
"lo, "irüà'rioããã. ão g""o,RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamênto da Despesa para o exercÍcio 2OZO, daunidade orçâm€ntária indicada no a""iii aãü p"nr*I'"l - Anexo l: com uma movimentaçao-ÀJrr'ioi'àã ngz.00o.ooo,oo(DOIS MILHÕES DE REAIS):
lll - Esta portaria eniiara em vÍgor na data de sua pubÍicâção,retroâgindo seus efeitos à oata do rançarient" ," rnà ã"rt,j bro de 2020.

CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus,27 de Outubro de 2020.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHOprocuradol-Geral do Êstado do Amazonas

ANEXO I
1lOOO PROCURÂDORIA-GERAL DO ESTADO
11 IO3 PROCUhADOBIA.GERAL DO ESTADO

RESENHAS DE PORTARTAS
038e/2020-GSEFAZ-21.10.20 DESTGNAR .rOÁéÊ- nuc usTo BENTO DAstLVA, rFE, mar. 000.618_1A e MARy, ruiÇúõÁ'ÁãoãuE, AssessoralV, qat._2a9.60&9A, para FtSCALrzeçÃOiÉCr.rróÂ oà i"iro o" contrarono_22202üSEFAZ e a Fundaçáo tiltituto de p;s;Ji-saJ'ÊconOmicas_fr
PE.O39O/2O2G,GSEFAZ.21.ío.io DESIGNAR VÀN]I;EÃIAN PIRES DASILVA, TATE, mat. í90.40S-1A, pur" ,u"ponà". p"i"êrà'r"i" de ConrÍoleda Arrecadação-GCAR, no perÍodo de'ts , zã.il.íõàó, 

-em 
virtuoe oeÍérias tesat do úlutar Gaspar Éernande" N"i",-r;i. 1;;-;ãã-s8.039.1i2020-

GSEFAZ-2i.í O.2O LOTAR GILDETx prnes OÁS púóõ-Aãenre portuário
ll, 

Tit._]s-6.J?0-78, na Asência aa razenaã aã p"ii"Iii"*inn, â contârde 1 s.10.2020.03e4/2020-csEFAz-23,.1o.zo oÉsrõüÃn óÀN|EL JosuÉDE souzA, rArE, mar. 000.743-eA, p"r" ;;;;r;;;àr"!".tao adminis-kativa da Centrat de Atondimonto ao contriüuinte_cÀó.oiàsaozo-Ose-
FM-26.1o.20 pRoRRocA período de Hor; óf';u;o;'lãr,oor", . .o-laboradores do grupo de risco para inÍecaão pero coRoNAVTRUS-covrD
1e:3g lq. ís dias, a contar de zs.ro.zóió.ôãàAãõáà--óóÊ.nz_zo.to.zo
DESIGNAR MARcELo REGo soAREq AdÉ;.il; iõiess4 p,,",sem preluÍzo dê suas atribuicóes, responáe, p"t"'c;;i"'j;'àepartamento
de Administração-DEpAD, nã.período de 09.'1í a 18.11.2o20,em virtudeg::!!ê,s-são d€ íérias tesat dâ ritutar o"ni"rr" l,raàãu"-írãl a"r",., rnrr.
1 s0.ss0{A.03s7 tzo2o_cslF Az-27.r o.zo pnoánóüt' -ã 

o"sisnaçaosfêtivada.por intermédio da e3qN" 0392/20ã0€ãE;AZ,; fim dê queALANA BARBoSA vALÉRto ToMAz, s;;;ÉÃ-eãro:rr'ou AssunrosAdministrativos-SEA, mat. 190.4i2<e, i""p"^Jãi p"f" ó""r",rn, de Estadoda Fazenda, no dia 2s.10.2020, em virtudé ãa ;il;;; é, férias tesatdo seu titular.

:GI\IINETE DA SECRETÁRA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADM|N|S_TRATIVOS, em Manaus, 2g dê outubro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMÂZ' 
Secretária Executr.va de Assrnto, eOrinàã"tiro,

Pessoal do
Estado ô
Ercargos S&his
03.

2.000.000,00
TOTAL (R$)

2.000.000,00

Protocolo 256e3

PORTARIA N. 087/2O2O.GPGE
DEStcNA substituto para o exercício du f;nÉo;;ó;rr"gedor daProcuradoria G6ral do Estado_
O PROCURAOOR.GERAL DO ESTADO, no ex€rcÍcio dâ competência
isc.ja. n9 art. í0, xvr, da Lei n. r.mersJ Giôrjã.iü Iã procur"do'ia
Geral do Estado),
GONSIDERANDO os fatos narrados e autuados no processo n.661t2020-PAF; "v I rvv-'§v

CONSIDERANDO o aíastamenlo para tratamênto de saúde do Exmo. Sr.Core-gêdor da procuradoria Geral do Estado;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6.0, gi.o, aa Lei Orgânica da pGE;

Protocolo 25801

PORTARÍA
No 0400/2020-csEFAZ

ALTERA o Detalhamenlo da tiespesa para o exercício de 2020,aprovado na Lei OÍçamentária no 506à de 30 dê dezembro de20í9 e em seus créditos adicionais.

A SÊCRÊTÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA, em exercícto, no uso desua^s atribuiçôês rêgâis, têndo om vista o disposio no nrt. +i oa Lei no 490sde 05 de agosto de 2019.

TIPO

VaLoRíR3lFR

I t00 3t9Í 2.000.000,00

2.000.000,00

vÁLtDo SoMENTE COM AUTENI,!âAçÃO
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29 de outuürs de

DESÊCRETARIA DEESTADO JusTtçA, DtRÉffos
IÉIUMANOS CIDADANIA

t2020N"1 8S GS/SEJUSC

ãprovâdo na Lei Orçàmentária no 5065 de 30 de dezêmbro dê
20 9.e em sêus créditos adicionais.

o sÊcREtÁRto DE ÉSTAÔO DE JusTlÇA DIREITOS HUMANbs,
Art. 4ô da Lêi

houso de suâs qiribuiçOes legais, tandô em vista o disposto no no4905 de 05 de agosto de 201 9.

WLLIAM ALEXAIIDRE SILVA DÊ ABREU
Secretário dê Estâdo dê Justça, Oireitos:úumaio.l"-Cin.O"ni"

Anexo único

CONSIDERANDO a nêcessidâdê.de adequar algumas classificações dasdespesás, quanto âos subtítutos efou as mooatiaaããs;; ;Jü,RESOLVE:
| - Altêrar o DetalhameÍtto da Dêspesâ para o exercÍcio 2020, da UnÍdade
OrÇamêntária indicada no Aiexo ldêsta portaria; . . ----
ll - Anêxô l: côm uma movimentagãô no valor de R$í54,5g5,5í (GENTO
E crNeuENrA E euATRo MtL, eutNHENros E fuõvãl,ria E crNcoREAISECTNOUENTAEUMCENTAVoSI;''- --'
lll - E§a. portaría êntrâÍá em vigor na datâ de sua publicaião, retroagíndo
:?§.gP,-t§ à datá do tançâmento no mês de outuUro Oe Zàã.
CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE.SE E CUMPRA'Ê.
GABTNETE DO SEGRETÁRIO DE ESTÀDO 

-Ot 
lusnçe, D|REITOSHUMANoS E ctDADANtA, em.Manaus, zs o" 

"r1rbÃ=dã 
iõá0.

WILLLAM ALEXANDRE SILVA DEABREU
Secretário dê Estâdo dê Justiça, Direitos numanosãCiAaOania

ANEXO I

Reabertura do prazo de inscriçóes
para habititação

pata dâs
Organizagôes náo governamênleis 2I@ SECRETARIA DÊ ESÍÂDO OE

2I IOí SECRETARIA DE ESTÂDO OE

JUSIIçA, D|REITOS HUMANOS E CIOÂDÁN|A
lusnç1, omarós xuMANos E cloADANrA

da Política
Esladual dô

à
Protocolo 2S055 côm

SECRETARIA DE ESTADO DE JUS?IçÂ, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA

PORTARTA No í89/2020. cslsEJUSC
ALTERA o Detalhamento d" Derpu.a p.à o exorcício de 2020,âprovado na Lei OrÇamentaria nà SOoá oo áo àe'oezemUro oe2019 e em sêus créditos adicionais.

o. sE_cRETÁRto DE EsrADo DE Jusr.iõÃ, DtREtros HUMANos EC|OADAN|A, no uso de suas atributções r"gâi., t";àã 
";tsta o dispostol"-tt 190" Lei no 4e0s dê 05 de ajosto de-ào;d.'-' 
-"' "-

CONSIDERANDO a necessidade.Oã 
"a"qr", "ürmas 

ctassiÍicaçóes das
1=p:::", quanto aos subtÍtutos 

"lo, ", 
,àoãtiJ""oã.;;ffi,

RESOLVE:
I - Altêrar o Detarhamento de Dospesa para o êxercício 2020, daunidadeOr.amentária indiúda no Anexo l'd""i#;;;;
lt - Anexo l: com uma movimentação no r"roiJ"iSs0.00o,oo (cINeUENTAMrL REAts);
lll - Esta portaria êntrará em vigor ria .têta de sua publicagão, retroagindoseus.eÍeitos à data do lançamento no mâs de outubá d"ã,à:,CIEII.TIFIQUE.SE, PUBLIôUE.SE E CUMPRÀiÊ:
GABTNETE OO SECRETÁR|o 

_DE ESTAOo 
-ot 

..,usnça, o|REITOSHUMANOS E CIDADANIÁ, 
", ur.n"r., ZôI;ou-t;;;,zã;.

WLUAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secrêrário de Estado dê Jusriça, DÀitor;r;;;";Cidadania

ANEXO I

Gsstáo e
OrErEcimatizqçã
o da P.omoçào e
O6íesa ds
Dia6itos Humanot

62.2O7t47

34.560,00

57.82a,04
TOTAL (R$)

154.595,5r

PÍotocolo 25864

21OOO SECRETABIA OE ESTAOO DEJUSTTçA, D|RE|TOS HUMANOS E C|DAOANIA

Extrato nc 1 Z6I2020§EAS
Espécie: Termo de Fomenlo n 012[2020.FÉ.AS. paÉes: ESTADODO-ÂMAZoNAS, por intermédio oa secnerÀnrÀ àã'esmoo ooAssrsrÊNcn soctAL - sEAs, atiavÀ ;; ;iJíD-o EsTADUALDE AsSlsTÊNcÁ SocIAL . FEAS ê " rrrsrirúüãLTURAL DEDESPoRÍo E LAZER Do ESTADo Do AúúóiIA§. icir.am, crup.,í4s48.Js6/oo01-.16, representado por."u *fr"*niãil" r"g;r, o Sr. JoÃoDE SOUZA GOMES; Objêto: a transferêncla aos recrr"ãJ provenientesda 

.Emenda 
parlamentar no 0BB/2020 Oo O"prlOã-e"ãdual péricles

}{iSr": do Nascimento, para aquisição O" ,ut"riur puããrente ao apri.moramento do trabalho sociat da oqulpe tócnica ,ott;; ;; atendtmentodê crianÇas ê adolescentes com suas respectivas ÍamÍlÍas, atendidos nolnstituto, com vista a dar methoria no S"riço à" irrJi"iàã'So"irr Aa"i"r-
:1"1iço de Convivênôia e Forratecimento ;" nÍ;J;"iü; s1701; pT:
08.244.323s.2040.00 I í ; FR: ot booooo; xó, rasóiàãiliiEl ãóronr eooa, r,
Yat:r^.g9.-rêrmo: Rg so.ooo,oo; vtsêncra: .; ;l;;i;;;;es conradosde 23fiot2o2o a 23toSD021; Assinãtura: ztjwiõií;'i'rilcêsso Admí-nistrativo: 01.01.03.Í101.00000593.2020 - Süê; lriu.ãànto do ato:
::i 11 9 ] 

sl10l 4, R esotução n" t z r zo t z-i ceídía'ã' r 

" "rr-o* 
n *mativa no008/2004-ceE.

Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARICILIA TEIXEIRÂ DA COSTA
Secrotáriã de Estado da Assistência Social

2,I7OI FUNDo ESfÂDUAL oA cBtAltçA Ê DO ADOLESCENTE

e
Operadonatizaçà
o dos Seryiços de
Atêndimento à
Cilança,
Âdolessnt€s 6
Jovom

11.243.3247.fra
50.000,00

50.000.00

PÍotocolo 25856
Protocolo 2584S

De Í5 de novembro a 30 de
novembro ds 2020

dezembro de 2020
de a

para escolha Dia

Presidente e doSêcretária Executiva Dia 1 5 de dezembro de 2ô20
ÍH' xD lREq VALORíRSI REG VÂLOF

A

3

3

I 62.207

57

I

;:

í5,t.595,51

TIPO GRP.
DSP.

)0t IA 3 121 3350 50.000,00 3390 00'r I

50.000.00
rorAl (R§)

Dlário 0ficlal do Estado do Amazonas

soMENÍE COM AUTENTTCAçÃO



_ICDTAM

Nome
CNPJ
14.548.156/000t-16TqNJUTO CULTURâL DE DESPORTO E LAZER DO ESTâDO DOAMAZONAS. ICDLAM

UF
AM

RUA TAMARINDO - 416, JORGE TED(EIRA

Endereço
E-mail
icdlam@hottrnail.com

CEP
69088-026

Telefone

(»21»xst-not
(92)992s9-74aS

RG

3177075-4
Órgão Expedidor
SSP/AM

Cargo

Presidente

Endereço
RUA 5 _4IS JORGE TEDGIRA CEP

69088-026.

Município
Manaus

Nome do Representante Legat
JOÃODE SOUZA GOMES

CPF

663.615.322-91

Contato

(szlowsatzoz

98135-5529
98839-905 r

Ponto de referência
Liga dos Gaviões

2. ADORDO

3.

lmtituto Cultural de Dê5porto e Lazer do Estado do Amaronõ _ ICDTAM
14.548,156/@01-16, Lei estaduâl ne 4.023/2014 Lêi Municipal n! 2.srs/zoLs I

ROOSIMEYRE MOLDES DE CASTRO

Nome

Profissâo

Assistente Social
N" de inscriçâo no Conselho
CRESS 15" REGIÃO. REGISTRO 3565

E-meil

rosimeyremoldes@bol.com.br
Contato
(92) 99476-9126

O Coordenador do projeto é o responsável técnico?
Não ( ) Caso nãq insira os dador do responsável tecnico

Sim( x )

Nome

ProÍissão
Profissilo

E-mait
E-mail

cNpr:

Rua TamaÍindo -41§ CEp: 69@&O2Ç Bairo: JoÍge TekeiÍa, Manarc./AM

-€



3. OIITRoS PÂ er-Írror,s

ü

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

Indicar o nome fu órgão tlue paniciparó ila aecufio ilo projáo
(se houver). Exempro: §e outra ikctituiçdo vai arstear o pagamento dos técnicos, etc.

Nome
CNPJ
Indicar o número de inscriçfn da
enlidde proponeníe no Cadagtro
Nacional de PessoaJurídica no
lvlinistério da Faenda

Indicar o endereço completo do órgão parceiro (nta, número, boirro).

Endereço
E-mail
lndicar o endereço eletrônico do órgão.

Município
htdicar o municipio onde està local1da a enild«le.

UF
Slgla da anidde dd

federação (Estúo).

CEP
C ódigo do ende reç an ento
posíal do maniclpio.

Telefone
.lr,{enciottar o telejone de
conlato da entidale.

4. DESCRTÇÃo DA REALTDADE

4,1 Breve llistórico

Em 18 de outubro de 2011, foi fundado o Instituto cuttural de Desporto e Lazer doEstado do Âmazonâ§ - rcDLAM, possui sede própria no bairro Jorge Teixeira IV, Manaus/AM,registrado no cartório de Registro de Títulos de Dàcumentos e pessoas Jurídicas sob o cNpJ no14'458'156/0001-16' Tendo como atiüdade econômica principal as "atMdades de associaçôes dedefesa de direitos sociais", definida no CNAE no 94.30-g, atendendo o que prevê o Art. 20, da LeiFederal no 13'019' de 3l de julho de 2014, caracteizada como "organização da sociedade civil(osc): a) entidade privada sern fins lucrativos", colaborando na promoção da emancipação social dossujeitos em situação de vulnerabilidade social pessoal, realizandosuas atividades através das diretrizesfundamentadapela Lei n' 13.019/2014, alterada pela Lei no 13.204, de l4n2t2a15 e o Decreto Federalno 8'726' de 27/04/2016, Lei orgânica de Assistência social - LoAs, Lei no 109, de novembro de2009' da Tipificação Nacional de serviços socioassistenciais, política Nacional de Assistência social- PNAS, e legislações pertinentes dos segmentos atendidos.

A proposta inicial da osc ocorreu em 2011, junto à comunidade do Jorge Teixeira IV,começando principalrnent€ com a"dançade rua" que envolveu mais de 50 adolescentss que esta,am àépoca na ociosidade e consumiam drogas ilícitas e entorpecentes, e muita das vezes sendo recrutadospara tráfico' os quais serviam de "aviãoziúo" para os traficantes da rárea. Além do mais, o bairroJorge Teixeira' também é considerado r "n dss mais violentos da cidade, pois os indicadores deüolência da secretaria de Estado de segurança pública (ssp-AM), apontam o quantitaüvo deocorrências regisÚadas que subiu de 5-593 im 2016 para s.924 em2017.Esses sâo dados alarmantesque chama a atençâo de toda sociedade, no entanto ainda sofremos pela escassez de políticas públicasnos bairros daZonaleste da Cidade de Manaus.

Neste seguimento em 2012 foi intitulado como Projeto ..Esperançarr, com ate,ndimentospara 50 crianças' adolescentes e suas farnílias, participando das oficinas de dança, esporte e lazer,ssndo essa a estratégia utilizada para atrair o público (meninas e meninos). o projeto social doICDLAM üsa a constituição de espaço de çonvivência, formação para a participação e cidadarúa,desenvolvimento do protagonismo e autonomia" com vistas a transformação da realidade de fonnaigualitríria e dernocnática das farnílias e s6us membros.

o rcDLrM instituído como uma organizaçãa da sociedade ciüI - osc, sern fi,sIucrativos, integrado à Rede complementar do suAS, com o ,"*i; dJ;ü; Jfiásica. Temcomo pÍoposta inicial o projeto *ESPERANÇA", 
consiste eÍn fomentar as crianças, adolescentes esuas famíüas' a inclusão social, através da promoção de serviços socioeduçativos, culturais, esporte elazer e o serviço de fortalecimento de rÍncuios da convivàrcia familiar e comunitária.

lnstituto CuhuÍal dê Oesporto e Lazer do Estãdo do Amezonâs _ ICDLAM
CNPI: 14.W.156,/m01-16, Lêi stadual no 4-O23/2O1aA,Lei Munlcipal ne 2.515,/2019

Rua Tamarindo - 41q, CÊp; 690g&026, Bairro:.lorge Teixâira, ManauslAM
.'.'lt, ,, r, ,..,.. ,.
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econômica infantil, pobrez4 exclusão social, táfico de drogas, de áIcoolabusivo, conflitos farniliares
uso

e socrars vivenciadas no bairro do JoÍge Teixeira ry sÍltorno,melo do .?ROJETO
ESPERANÇA

e vem por
propor um conlunto de ações socioeducativas, a fim depÍomover espaços de mteração social e socialização pffa adolescentes

atendendo
gnanças, e sua§ famílias,o que prevê o (Art. 4) do Estatuto da Criança do Adolescente ECA.e

É dever da famíliq da comunidade, da sociedade em geral e do poder púbrico assegurar, comabsoluta prioridade, a etetivação áo. o."rt*-àr".*tes à r,ida, â saride, à arimentaçâo, â

itllllfl .Lilfff;.?:l.ffi1,J.r.TiHi#:ação, à curtura,'tdtdà", uo *pÉito, ã

consubstanciado no ECA, compreende-se que esta proposta é relevante paÍa odesenvolvimento de potencialidades na comunidade do Jorge Teixeira IV, tendo em vista que a faltade oportunidade, suprime a criança e/ou adolescente de p*,i"ip* de um projeto social. Assim sendo,o ICDLAM prioriza em seus objetivos, a valorização das múltiplas habilidades que vão contribuir deforma pessoal e coletiva para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida.
É relevante acÍescentar quc no ano de 2019 o ICDLAM adaptou todas as suas ações àTipificação Nacionar dos serviços socioassistenciais (Resorução CNAS no 109/2009), corn respardonos padrões que orientam os serviços de proteção social brásica - com ênfase na convivência efortalecimento de vínculos familiares. Desta forma a Insütuiçâo realizou seu primeiro Temro deFomento por meio de Emenda Parlamental Impositiva com a Secretaria de Estado de Assistênciasocial - sEAs, por 

Yl período de seis (6) meses de 15 de set/20l9à 15 de mar/2020(em execução),por meio do Projeto ,.Esperança", * *oúidud" de proteção Social Brásica no valor de-R$ 50.000,00,corn a finalidade de complementar a inclusão social de crianças e adolescentes e o tabalho social comfamílias e prevenir a oçorrência de sit,ações de risco social, arnpliando as trocas culfurais, decidadani4 desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade com vista ao alcance dealternativas emancipatórias pÍ*a o enfrentamento da vulnerabiridade social
Parceria firmada com outro órgão da admÍnistração pública:

Em novembrol20lg, finnou o segundo Temro de Fomento corn o Fundo Manaus solidariqpor um período de onze (l l) meses de jan/2020 à nov/2020, atavés do projeto ..Esperança 
de crê-sER '' na modalidade de Proteção social Basic4 destacando-se em lo lugar na inclusão de crianças eadolescenteg no Processo de Edital, a fim de fortalecer os vínculos farniüares bem como arnpliar oacesso à serviços que promovam a inclusâo social às crianças, adolescentes e jovens de lg anosincomplotos e zuas famílias, na§ seguintes atividades: Atendimento psicossocial, oficinas com temastransversais' Forrnação com as famílias, oficinas de qualificação profissional, atividadessocioeducativas complementares, oficinas de esporte, Encontros sobre orientações quanto as regraseqportivas e roda de conversa A partir dos quais foram intensificados os atenaimentos e afividadessupracitados garantindo a acessibiüdade a direitos pelo público atendido, bem como a superação desituações de vulnerabilidade social, pubricado no DoM, Edição 4730,páginafi.

TituIos

o Instituto recebeu reconhecimento na Lei Estadual n, 4023/20L4, Lei Municipal 2.515, de02110/2019,Inscrição Municipal no 2339830i, que concedzu o Tírulo de Uülidade pública. Tratando-se de um recoúecimento municipal ao tabalho da instituição. Este título confere ao Instituto umamaior credibilidade junto aos órgãos compstentes, aos colaboradores, parceiros e a sociedade.Recebeu também a certiÍicação do CoNSEiHo MLTNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA SoCIAL _

lnstituto Cuhural d€ OgpoÍto ê Lazeí do Estado do Amazonõ _ ICDIAM
CNPJ: 14.5118.156/mo1-1e Lei estaduãt np 4.02y2014 tel Mun tclpal nc 2.SLSl2o7s 3

Rua Tâmarindo -416, CEp: @0S&026, Baírro: JoÍge Teüêiía, Mamus/ÂM



CMAS, sob o de no

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

GEPC'SqAS

Y;, 
oáfr.": 

":

socroassistqrcial na modalidade de proteção Social
Fortalecimento de Vínculos Comunitários-

Básica no Serviço de Conüvência e

o rnsúituto busca desenvolver as atividades através de três princípios:

' O.ICDLAM tem como missão promoveÍ ações socioeducativas, culturais e sociais as
cnanças, adolescentes o seus farniliares, contribuindo destaforrnaparaa construção daidentidade social e cultural, fortalecendo o trabalho integrado de cuidar e de educar
numa ação comprementar a famíria e da comunidade;

' visão: ser uma Instituiçâo de referência na rede de serviço de proteção soçial Básica
no promovendo o serviço Convivência e Fortalecimento de vínculos na garantia dosdireitos;

' valores: compromisso com o ser humano, transferência em nossos trabalhos,
respeito e ética com toda a comunidade.

Definiçâo do púbüco alvo

Atender ccrianças e adolescente na faixa etirra de 06 a 17 ailos em situaçâo devulnerabilidade social da periferia do bairro Jorge Teixeira IV e adjacências.

Critério de acesso aos usuários para o ingresso no projeúo

O instituto prioriza Írs pessoas oriunrtas de situações de vulnerabilidade e risco social combaixa ou neúuma renda farniüar, identiÍicadas através do preenchimento do inskumento sóciofamiliar.

As formas de acesso para o ingresso ao serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos;
r Por encaminhamento da Rede Socioassistencial e demais políticas públicas.
r por busca ativa;

. Porprocuraespontânea.

os serviços vem sendo ofertados em consonância corn a Tipificação Nacional de serviçossocioassistenciais (2009), na modalidade dos serviços de proteção social Básica, por meio doServiço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Oferta dos scrviços nos últimos dois anos (201g e 20f 9)

os serviços ofertados pelo ICDLAM possuem um caráter preventivo e proativo, pautado nadefesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários,com vistas ao alcance de altemativas emancipatórias para o enfrentamento dns wlnerabilidadessociais.

o Serviços de Proteção Social Básica no Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos _ projeto . Esperança,,.

objetivo: ofertâÍ o serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos por meio deatividades socioeducativa§ para 30 crianças, adolescentes e suÍls famílias, visando prevenir situaçõesde wlnerúilidades e riscos sociais, possuindo um caráter preventivo e proativo, com serviço focadono fortalecimento da convivàrcia farriliar e comunítária.

lnstituto Cultural dê Desporto ê LâzêÍ do Estâdo do Amazonã _ ICDLAM
CNPJ: 14.518.156/0O01-16, Lei Btadual ng 4 .O231?OL4, LeiMunicipal nr 2.51512O19 4

Ruâ Tamaríndo - 41q CEp: 690g9026 Baino: JoÍge Têkêire, Manaus/AM



INSTITUTO CULÍURÂJ. DE DESPORTO E TAZER DO ESTADO DO AMAZONAS _ ICDLAM

CN
LEI

*",. .:Hm:-........,....

n*.,.-á.fr' ;

í Usuiírios e formalização de sua participagão no projeto;í Ficha de rnscrição e rnsürumen to paruo levantamento de dados sócio faniliar wa aidentifi oaçâo dos usuários;
{ Busca ativa por meio com a participação dos técnicos ern psicologia e serviço socialnos domicilios, telefone e comunicação com as famílias residentes das comunidades;r' Encaminhamento para Rede Socioassistencial e demais políticas públicas;r' Oficinas, rodas de conver§as, forrnação de famílias e ações sociais para as famílias

e comunidade.

Ademais, vale súentar que os trabalhos realizados atendem um cronogmma de atividadesque é cumprido de maneira responsável, comprometida e com muito respeito aos sels usuários.
Executamos hoje um papel fundarnental para o rompimento do ciclo da exclusão social decrianças e adolescentes moradores do Jorge Teixeira IV, fortalecendo-os como indivíduos de direitos eautônomos' Esse papel estende-se à comunidade como espaço de convivârcia, formação para aparticipação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo. uotono,,ia com vistas a transformaçãoda realidade de forma igualitrária e democrática das famílias e seus membros e também como umespaço socioassistencial, educacional e cultural a todos.

4,2 Car*terização do entorao:

A sede do Instituto cultural de Desporto e Lazíj. do Estado do Amazonas - ICDLAM,Iocaliza-se tazonaleste no bairro Jorge Teixeira IV, o bairro é considerado um dos mais populosos
de Manaus' A funplantagão e o acesso aos servigos públicos não acompanharam a ocupação territorialacelerad4 possui uma populagão estimada de 13.562 mil habitantes em 2010, segundo o IBGE. Ainsütuição funciona em um cornplexo próprio, construído em alvenaria, identificado na faixadaprincipal' E abastecida por energia elétrica regular e o abastecimento de agua égarantida pela empresade saneamento' A associação possui uma mea de 8.0m2 de largura com 22.Am2 de comprimento, 01Garagem / 02 salas I 01 copal0l recepção / 01 áreade I0.5smi de largura p/ 0g.50m, comprimeirto.

Quanto a localizaçâo geográfica da execução do projeto social, o ICDLAM estií inserido noterritório do baino Jorge Teixeira e o entomo compreende-se pelos seguintes bairros: Jorge Teixeira I,II' III e IV, cidade de Deus, val Paraíso, santa B:írbar4 cticà N{enaes, comunidade Areal do MindúJoão Paulo I' II e III, Braga Mendeg Nova Florest4 Nova conquista e Grande vitori4 pois estesmerecem atençâo do poder público pela falta de Política de Assistência social à população (crianças eadolescentes, mulhereg idosos, pessoas em situação de ru4 pessoÍrs com defioiênci4 entre outros),público atendido pelo P§eto' De acordo com o portal www.atlasbrasil o referido bairro tsm comoindicador o rDH - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, correspondente a (01604, ern2010)' exibindo os baixos indicativos socioeconômicos, com a re,nda per capta média de R$ 33s,g1(tezentos e trinta e cinco e oitenta e um centavos), confi.rmando um ceniário de carência evulnerabilidade.

Apresentamos a rede socioassistencial de abrangência do Bairro Jorge Teixeira IV estáreferenciado pelos seguintes dispositivos:

*CRAS José Teixeira I - R. 2, 17 - Jorge Teixeira Manaus _ AM;
+CRAS Sâo José IV - RUA Marginal - Bairro: São Jose tV;
{'conselho Tutelar Leste I - Avenida Grande circúm, no. 5613 _ são José I;

lnstituto Cultural de D$porto e Lazeído Estado do Amazonõ _ICDLÁM
cNPJ:14.548.156/&Ot-16, Lei esraduâl ne 4.023/2014 tei Muntcipal ne 2.515/2019

Rua TameÍindo - {1q, CEp: 6gl0ggo2q, BâiÍro: Jorge Teixelre, ManeG/ÂM
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LÁZER DO ESTADO OO AMAZONAS _ ICDTAM

CNPJ: 14..5.a.4-í56/Oôô
LEI- MUNIctPAL No 2-51xuã Iamàrlhdô_4i

Tet- (92) 9945s-42o

Teixeira I Etapa;

t'cREAS Leste prourbis - Av. Itaúba, s/n - Jorge Teixeira.

Na rede socioeconômica, enconfua-se o Supermercado DB, Supermercado Atack,
supermercado Assaí, supermercado Nova Era, casa da carne, posto de combustível, Feira doProdutor, Agàrcia Bauciíria Bradesco, Caixa econômic4 Itaú e Banco do Brasil, Drogaria SantoRemédio, Drogaria Pague menos, Paraiso dos Parafirsos, Panificadoras, Shoppings, lojas diversas eIoteria que facilitam o Írcesso dos nossos usuários aos serviços. Além dessas redes, temos como locaisde lazer, esporte e convivência social, Igrejas católicas e evangéücas, zumba na bola do JorgeTeixeira Ginásio Zezão eGinrásio do Coroado.

serviços socioassistencial desenvolvido pela organ iz,ação da §ociedade civil (o§c):
Associaçâo Mãos Amigas, o Pequeno Nazareno, Associação para o Desenvolvimento social doAmazonas- ADCAM, oficina de Lutheria OELA, Jesús Gonçalves, dentro outras. Estes são alguns
aspecto§ que julgamos relevantes para a compreensâo do cenário de abrangência da realidade atual do
entorno do bairro Jorge Teixeira IV.

Quanto aos equipamentos públicos da área da política educacional podemos identificar
viirias escolas Municipais e Estaduais, porém insuficiente para atender toda a demanda dos territórios
do bairro Jorge Teixeira e o entorno:

Rede púbtica de Ensino Estadual:

':'E.E. prof cecilia Ferreira da silva (R. Hortelã - Jorge Teixeira I);
*Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire (Av. Itaúb4 vn.- Jorge

Teixeira I);

{'Escola Estadual Professor Cleômsnes do Carmo Chaves (Rua Bentivo, Vn, Jorge
Teixeira IV etapa).

Rede pública de ensino Municipal:

t'Escora Municipal Divino pimenta Fareiros (R. Angelim, l2s);
t E.M Maria Ferreira da Silva (Av. Autaz MiÍim, 901g);

{. E.M Nossa Senhora Aparecida (R. pedra Mineira, no 3l).
Equipamento público na área de saúde:

*Rede de seruiços de atençâo à saúde:

t UBS Gebes Medeiros (R. pirarucu, 100 _ Jorge Teixeira);

t'uBS Josephina de Melo (509, Rua cupiub4 415 - Jorge Teixeira);

t Ubs Avelino pereira (R. Cravinho, sn _ Jorge Teixeira);

*Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, localizado no bairro São José operário,
Hospital e Pronto Socorro Platão, localizado no bairro Jorge Teixeir4 Zona Leste;

*..Distrito de saúde e Endemias Leste.

lnstituto Cultural de D6poÍto ê l_azêr do Estado do Âmazonõ - tcDLAM
CNPJ: 14.5rt8.156/mo1-16, Lei estadual ne 4.OZZIZOL4 t-ei Municipal ne 2.515/2019

Rue TamariDdo -416, CEp: 69O6AO2q Bairro: Jorge Têheira, Manar§/AM
:l ::rr.,
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üna vez quq dentro desta zonq teÍnos malores hospitais
saúdg

Pereira
os do Estado, Pronúo Socorro João Luc10Machado e o Hospital e Pronto Socorro Platão, ambosTodavia sabemos

localizados Zona Leste de Manaus.que estes mecanismos não são suficientes para supnÍ demandaem conJunto com municípios do interior
mlensa desta zonaos do Estado do Amazonas, asslmaos seruços de saúde. Outo fator

tornando dificil o acesso

inÍância,
preponderante e a ausênci de creches públicas que atendampnmerra concentradas nesta região

a
consequentemente a difiouldade de acesso desaúde. aos postos

Equipamento público na área de segurança púbica: l4o DIp - Distrito Integrado dePolícia - Av' Autaz Mirim' Tancredo Neves, existe tambán o 30o Distrito rntegrado de policial,localizado na Rua Manjericão, vn, no bairro Joâo Paulo para atendff mais de l3.562mil habitantes emesmo com os programas de segurança pública torna-se inviável a cobertura para populaçâo daregião' Apesar de que-' alguns bainos pászuirem equipamentos urbanos o contingente popuracionar égrande' assim a população fica vulnerável mediante às situações de violências, sem suporte biisico,muitas das vezes deslocam-se para outros bairros em busca a. p.ot"çao e ajuda. Desse modo, observa-se que apesar da precariedade e inúmeras questôes sociais que acometem os moradores do bairro doJorge Teixeira' há um mínimo acesso a se.viços públicos básicos e socioassistenciais através dealgumas entidades privadas e instituiçôes públicas,

nivercas sa11 vulnerabiüdades, pois há mútas dificurdades de empregos para populaçâolocal, algumas famílias vendem p*artor'ai-"rfi.i";-;;fr;;a e arimentaçâo como meio desobrevivênci4 no sntanto encontramos muitas pessoas áerquariacaaas para inserção no mercado detrabalho' Entetanto' não podemot d;i;;; mensyaÍ as pótencialidades destas zonas que possuemcomo atrativo ce,ros 
l.'lTliil shoppi,g cenr*,.tr*1t";ti;ri, r uma área verde preservad4 arem

Íiffi:J::ffii:r#:.: i'p"n*t" ãlã*i*ções da,o"i"ouàr"úl atuando,u g**tiu de direitos de

4.3 Caracteúzaçãa do público atendido:

4.3.1 proteção Social Básica

o perfil etiirio dos usuiários dos ateirdidos foi rearizado com base no diagnóstico sociar de2018/2019' elaborado nos anos de referência pelos técnico, ã"rti"ae. Nesse sentido, selecionamosâmostras de 80 usuários que participam áor rô*iço. or".táo* a làr"o de dados á;;:;" ;* 50oá por
ffi:.1il:*stionário 

socioeconômiã 
"1-üdas'fichas .ã.i*.""ã*icas pêrr.ncentes ao arquivo do

,*r r..#i1,i."ffilfi;j:*'o' os dados do diagnóstico social: Perfil de pessoas atendidas e

20t8t2019

Público Atendido
pessoas atendidas

Número de famílias

Número de

atendidas
cnanças e adolescentes e suas80

famílias

Gênero 26 - Sexo masculino
54 - Sexo feminino

I

Faixa etária

Crianças e adolescentes entre 06 a 17

I

I

a

Homem entre 18 65 anos 20 pesson§
entre 8 a 65 anos 30

anos - 30 cnança§

Mulheres
pe§soas

Foute: ArquivoICDLAM

lnstltuto Cuhural dê DespoÍto e tâaer do Estado do Àmazonõ _ rcOtAM
CNP,: 14,548,155/@0l-16, Lei êsraduãt nr 4,O2V2Otq t êi Municipal nc Z,Sf5I2Otg

Rua Tamarindo -4lq cfR 69Gs{26, Bâiro: lor8e Teixeira, Manaur,rAM
, . ., ,, : ...
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INSIITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONÀS-ICDLAM

r@
ICDLAM, 30 cnanças e adolescentes possuem a faixa etaria entre 06 e 1 7 anos. Quanto aoperfil etiário do grupo familiar identificou-se uma porcentagem significativa mulheres,detotalizando 30, que po§§uem 8 65 anos e 20 homens que possuem I a 65 anos.

entre eI entreAs familias beneficiadas pelo Instituto são acompanhadas pela Equipe referência
As famílias

de(assistente social e psicóloga). sao geralmente dos bairros adjacentes, que buscamatendimentos e onentações Contudo observa-se o numero acentuado de mulheresresponsáve§ pela manutenção da família, assumindo o papel de mÍls e pal Também osconflitos famil lares decorrentes da violência, álcool, drogas, gravidez na adolescência emarginalização são realidades concretas vivenciadas por üais grupos
4.3.2 Condições habitacionais do indivíduo e/ou família

a) Gráfico I - Tipo de Residência

2,5{196

I Proprl.

:: Àlugada

Ccdlda

Fornecimento de luz

1

Fonte; fuquivo ICDLAM 2}rcl2}tg
A zona leste de Manaus concentra uma grande parte da população os domicílios em suagrande maioria são própria, somando-se 68,75yo ãor urúrior,-Jnquanto 2g,75o/osão alugadas e2,5Yo cedidas. Tratando-se do tipo de construção da moradia.

Quanto ao tipo de casa 85% são de alvenaria, enquanto apenas 10% ainda são demadeira e 5% mista' Durante as entrevistas notou-se que alguns domicílios são assentamentoprecário não consolidado, estâo em área de risco, ,no.á,n 
"'u".* do igarapé, barrancos e áreasde alagamento em sua maioria não tem acessibilidade (para pesso{rs com dificuldades delocomoção).

b) Gráfico 2 - Acesso à energia elétrica

ffi=lrrz cland<rsttrra

Luz ellltriça 95

5(} l.@

8

lnstituto Cuhurál dê D6poÍto e Lazer do Estado do Amaronás _lCDtAM
CNPJ: 14.54{t.156/0001-16, t-êi Etaduàl no 4.029/2014, lei Munictpal ne 2.515f2O19

Rua Tamarindo _ 4f6 Csp: 690g&026, Bâiro: JoGê Teixêira, lylànâus/ÀM
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Tet- (92) 9s4se_4áó

DO AMAZONAS

ÊÕS:...."

ICDLAM
INSNTUTO CULTURAL DE DE5PORTO E LAZER DO ESTADO

c) Gráfico 3 -Acesso a água canalizsda

Fonre: Arqüvo ICDLAM 2OtB/zOtg

Quanto à energia elétrica 95% dos usuiári_o^s.têm energia elétrica em suas habitações, sendoque foi observado que alguns moradores possuem 5% ligaçãoãtanor.tira principalmente nos casosem que a moradia esüí Iocalizada em lugaes de riõo, 
"o-ã *r"ntamentos precários e nãoconsolidados' Em relação ao abastecimento-d-e_água, 

"roigoroo, 
que gl% têm seu abastecirnentode rágua através da rede púbüca e outr;;rvo-possuemffi-urt"riano e outras pessoas criamalternativas para obter água para * rr.r.ridua.. uii"ur, ;;ilãq;"s e carnburões.

d) Gráfico 4 - Escoamento sanitário

Fomecimento de água

9oYo
iüi

sÍ-)

{iíJ

tií.)

,J ÍI

0

X'onte: fuquivo ICDLAM ZOtBtZOtg

De acordo com os dados coletados 907o dos usuários têm fossa como escoamento sanitário,10oá possuem €sgoto e o escoamento é a céu aberto, 
"* 

;;ári";;;aliam as condições e qualidade de§aneaÍnento brisico "boa" e "péssimo". citam existir uma considenáuel quantidadade IixJ nas rua* oque faciüta a proliferação de pragas e o acúmuto a" a";"to, 
"À-ã"ui 

de aragamento.
e) Gráfico S - Coleta de lixo

r Sltr ,' N"i;r

lmtituto Cuhural de Desporto e l-azer do Estâdo do Amaronâs _ lCOtÀM
CNPj: 14.tA.I56/mot-16, Lei êstadual ne 4.023/2014, Lei Municipât na Z.S15/2019

..i;,, .,. . 
Rua Temarindo - 416, CEp: 69@&O2q Bairro: JoÍge Teixeir4 MânaB/AM
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Fonte:

-ICDTAM

,-", :::g??:
n,........ãí1..:......'....'..

Em relação a coleta de lixo 92,5o/o dos usuários possuem diariamente já os 7,5% ficamimpossibilitados desse serviço pot rror*"* .rr u""à, ;dm,i"ús alagadiços e ém rireas de dificil

0 Acessibilidade (para pessoas com dificuldade de locomoção)

A ausência de acessibilidade ainda é um problema enfrentado diariamente poÍ pessoÍN comdificuldades de locomoção' os Desnívei", u*r.or ern calçadas, falta de rarnpas de aôesso são algunsdos pontos de reclarnação. As comuniábdet ar uurrig'eo"ã ãf tnstituiçao não são adaptadas epossuêm poucos recursos fac,itadores de locomoção, ,.rr'do qu. *oitu, ** uirã; 
"r,ao "_ situaçâode barro e lama e me§mo as que sâo asfaltadas. estão em situaçlo preciíria. As unidades públicas desaúdg escolts' cRAs e algumas 

"oüd"d;;;ciais possuem ,c"riibilidade, porém é quase inexistente amesma facilidade nos veícuros de üansportes púbrôos 
" 

igr"j*-.-----
g) o domicÍlio está localizado em área com fofie presença de conflitos/violência

Percebeu-se diante da coleta de dados que 58% destas construções sâo consfiuídas e,r
:UH::il|;llff- barranco; 8% em baixada, avo 

"^,eo"u 
á" rir.o,5o/o ,*nt",,*o 

"n"r,arcado 
e

h) Gráfico 6 - condições educacionais do indivíduo e/ou familia

hsinolllêdb
comphh

l0*

§uprrior imomplcto

316

l,luncr csludd

lL5

com referência a situação escolar o gráfico l, mostra claramente que l0 pessoas12'5Yo nunca estudou, 20 pessoas zo7rpàssuem o ensino fundamental incompleto, 23 pessoas23% possuem o ensino fundamental co'mpteto, zz p."r".rJãx ensino médiô incompleto, 15pe§§oas 16% ensino médio, ressalta-se ulinau'qr.i-"p"Joã, sz possuem ensino superiorincompleto e não houve ensino .upáriãr'"omplàto, oilr;;-u* grande número de mulheresque chegaram a concluir somente ensino nrnoàmentai,;dr i"ssalva. que em sua maioria, estenúmero acentuado é devido a uma conjuntura .."rioÃir"-.ocial na qual ela, têm que sededicar aos cuidados doméstic"t; ;;;esmo tempo são mães que representam a chefiafamiliar, tornando-se peça importante ná proui*.nto financeiro.

i) Gráfico 7 - rnserção dos inüvíduos e/ou famílias em programas, projetoso serviços e beneficios
socioassistenciais

EmÍnomádio

inonrplrto

26r{

Fonte: Arquivo ICDLÂM 2OtBlZOtg

fundrmçntd

imomploto

lWo

funâmcntrl

complcto

lrrí

lBtituto Cuhural de Dêsporto ê Lazeí do tstado do Amâzon6-lCDtÁM
CNPJ: 14.54{}.156/0001-16, Lei stâdBl ne rt.O23l2014, t-eí Munícipel ne 2.S1S/2O19 l0Rua Tamaíindo -41q CEP: @G&02q, Baíro: JoÍgeTekeira, Manaus/AM



CNPJ: 14-tA-1Sê/OÕo
LEI {UMC|PAL No 2-51xua , Emarindô _ 4,

Têl- (92) 994SA-42ó

INSTITUTO CUITURAL DE DESPORTO E TAZER DO ESTÂDO DO AMAZONAS _ 
'CDIÂM

Beneflrcios

hds Brc Nãolncfuso BpC
10% 5pÁ

s lnqtuse PBI:
I Nào hcllso PBF
,. Pensào alimenüciaPemão

aliraúir
396

Ntulndso PBF

?2%

Fonte: tuqüvo ICDLAM z}t}t2}tg
No Brasil, os Progmmas de Transferência de Renda foram incolporados à políticaassistencial, confoÍme.snalizao gráfico 7, identificor;ü;;;r pro$amas de transferência derenda possuem suma importância para os usuários do ICDLAM, pois, 60% sâo beneficiiáriosdo Programa Bolsa tr'amÍlia e úy, no BeneÍicio de prestação continuada. portanto, osProgramas de Transferência de Renda foram adotados no Brasil com condicionalidades, ouseja' com critérios que visam reduzir o número de beneficirírios, e de modo focalizado nosmais pobres entre os pobres, pelo menos a metade daqueles que são atendidos pelo projeto,

estâo em situação de pobrezã e de exkema pobreza, r..msifunao d; i;Ã;iào imediatapara gararttir o minimo para sua sobreviv^ência. ó n"ú Família é um programa detransferência direta de renda destinado as_famílias qr" 
"ráã 

em situação de pobreza e deextrema pobtez4 sendo assim, quem tem direito a gàtsa Família são uqu"l", qIã têm rendaper capita inferior a Rs 77,00 pór mês e as familia, p"ú;,;r. Ém a renda per capita entreR$ 77,01 a R$ 154,00 por-mês, e qu. ànhu* em sua composição gestantes, nuhizes (mãe queamamenta), crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.
j) Gráfico 8 - Condições de trabalho e rendimento das famítias e/ou indivíduo

acima de 0l salário míninro

abaixo de 01 salário mínimo

Até l salário mírúmo

sem renda

fl 2,5%

I sem renda

;,: Até l saHrio mÍninro

r abaixo de 0l salário mÍrinro

acima de 0l salário mínimo

- 32,3%

tr/6

J 1%

Fonte; Arquivo ICDLAM z}tg/2}tg
o trabalho tem grande relevância para o desenvolvimento humano, qualidade de vidae que traz satisfação e realização-3ão apenas no sentido profissional, mas íu*uern p*ssoal. ográfico 2, revela que 70 pessoás 60% dás y^r:{1ios qu" r.uponLram o diagnóstico social estãosey 5nd1(desempregadas), 15 pessoas 32,5yo 

"riao 
no t uüalho formal, reoebendo até 0lsalario mi-nimo, 10 pessoas 5% esiao na infrómalid"ã;;*ú;o abaixo de 0l salario mínimoou seja e 5 pessoas 2,5yovivemcom mais de 01 salári";rir";

í_r j it ;tü 3ü ..:., 5ü úi)

lmtftuto Cuhural de Dsporto e Lâzer do Estedo do Amezonõ _ tCDLAM
CNPJ: 14.s48.156/@01-16, Lel stâdual ne 4.023/2014 [êi Munictpal ne 2.S1S/2O19 1t

Rua TamarÍndo - 41q CEP: 69OE&O26 BâiÍro:Jorge Íeixêira, ManaE/AM



.600/0 desempregados;
o32,5%o CLT;

o, encontram-se:

o 5% autônomos, (vendedores ambulantes, das sinaleiras e limpadores de carros);o2,5o/o funcionários públicos entre outros.

A maioria dos usuários relataram que estão buscando a qualificação profissional eoutras responderam que estão se qualificando, visando r*; r;;rreração rnelhor e ainda há aspessoas na família que já estão iendo inserida no r.r.uao àe. cabe salientaq que algunsentrevistados ao serem questionadar, nao consideram ;;;; parte da renda a ajuda deparentes, já que não tem uma regularidade mensal.

Registra-se também que através do programa Mesa Brasil o ICDLAM tem g0usuários inscritos no NIS - apresentando baixos indicativos socioeconômicos
oitenta 

" 
,r .*t roi

capta média de R$ 335,9 I (kezentos e trinta e cinco e
com a renda per

um ceniirio de carência
), demonstrando

e vulnerabilidade

k) Demonstrar as vulnerabilidades e potencialidades identiÍicadas do púbtico atendido

Destacamos que os problemas aqli registados foram apontados pelos entrevistados,

à:lffJ:'$f*,Í:#:,XT:: íi,!!"?n1",in"ou"-,. ô;;-;;"rà oas r";ãi;,t"didas pera

* Violência/ falta de segurança aumento de roubos e furtos;* Situaçâo deabuso eexploração sexual;* Exploração do nabalho infantil;
* Defasagem escolar;
,, Violência Intafamiliar;
* Violações de direitos de crianças de adolescentes;* Evasâo escolar infantil;
t Baixa escolaridade;

'f' Vagas insuficientes em cursos de capacitação profissional;t Desemprego;
* Desconhecimento dos direitos;

Situaçâo de abuso e dependência química-

Potencialidades/habilidades dos uzuários do ICDLAM
A principal prioridade é o atendimento as famílias residentes em territórios devulnerabilidade, que sâo púbrico utro e ooJ" 

lece.ber ", .;i;; da proteção social, o ICDLAM,desenvolve em especial ôs setniços-a" ã*ui"*cia e Fortaluriá"nro de vínculos no serviço deProteção social Basioa é a partir d;;rb;h;"om faryitias q;;;;g*izarn os serviços referenciadosaos serviços socioassistenciais garantindo o desenvorui*"rlto ã" iàuam social com as familias dosusuários desses serviços, pennitindo idenüficar ril-;;;Jdlo., * potencialidades dentro daperspectiva familiar' to*p"ttdo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações dewlnerabilidade social,liven}{as. ÚÃu er"ra, pole,ciaridadelo baino do Jorge Teixeira é ocomércio' lojas shopping e feiras, mesmo-assim ,i"da hr;;tas dificuldades de empregos p{,apopüaçâo local, alg*mas farnflias r";J;; produtos ,hÁ;ã, perfumaria e alimeniação comomeio de sobrevivênci4 no entanto encontarnãs muitas pa.rou, 
"o- 

níveis insuficientes para insergâono mercado de trabalho, assim para compreender melhor á aiagnostico social, os usrráriosresponderam suas potencialidades e haUmAaAes a:

rnstituto curtürãr de D*porto e Lazer do fstado do Âmazonas - rcDLÂM
CNPJ: 14.548.156/@01-16, t-êi esraduel n e 4.f,2912Í,14, Lei Municipet D! 2.515/2019

Rua TamariDdo -41q CCpr @@aO26 Baino: Iorge Tekelra, Manaus,rrAM
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-ICDLAM

t 6,250/o realizarn
profissional CIEE e IEL;

estágio remunerado pelos programas de incentivos à capacitação

* s6,25yoresponderam que não paÍticlpam e nem fazem atividades;
':' 30% desses usuririos participam das oficinas de esporte e lazer ofertadas pelo projeto

"Esperança" que visa a dar aÍendimento as classes minoriirárias em situação vulnerabilidades
sociais.

5. DESCRTÇÃO Do PROJETO

o objeto destinado à aquisição de material permanente ao aprimoramento do habalho social da equipetecnica voltada ao atenomâto de crianial e adolescen*. 
"o- ** respectivas famflias, atendidosnesse Instituto, com vista a dar melhoria no Serviço proteúo sãá"nari.u - serviço de convivôncia eFortalecimento de Vínculos.

Início: outubro/2020 Término: mato/2021

o Insütuto cultural de Desporto eLazet do Estado do Amazonas - ICDLAM está localizadona populosa zona Leste, especificamente no bairro ilC i;;r4 onde há uma precariedade dePolÍticas Públioas, assim cõmo 
"- aet"rroioadas ráreaí. pã *"io da execução do pRoJEToESPERANÇA' atende aproximadam"nt" io criangas 

" 
aaol"sc"nt"s através das oficinas de espoftes(firtebol e jiu-jitsu), são atividadt. 

"rtrrtegi"as 
para ro*rrt.* 

"-irclusão 
.""id;;;; arores quevivência situação de diversas vulnerabiliduã"s .ociai*, capacitando-os paÍa o crescimento dantro dodesporto visando conhecirnento tático, tecJco em busca de novos talentos. vale salientar que sãoacompanhadas pelos instrutores, psicóloga e serviço social. po, *rlo de planejamento a coordenaçâo,busca elaborar metodologias, ãttuuu.,Ãnào metas e objetivos, e esbatégias adquiridas, visandosempre o acompanhamento psicossocial, garantindo usi-"rn"iã"cia dos jovens na pratica esportiva,tirando esses jovens das ruas para englobaim atividades firi"r., ;;és dos gupos de convivência.

objetivo do Instituto ICDLAM no campo da Politica Nacional de Assistàrcia social é
irã:il:ifi§*ffi1j!,*il'H:if,: ro,ta,ci-eoto à"vio.uros, seg*do p,e"oni,a u ripincação

o "ser"-iço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, tem-por foco a constituição de espaçode convivencia,,ôrmaçâo para a participaçao e 
"iáãaoia, 

d;Jr,.l"i;;;ãl'íiãtueorri.*oe da autonomia das criang* 
- 

" .dolir.*tes, a partir dos inteÃses, l-r.urra* 
"potencialidades dessa faixa etiiria. As inúffirJ d.n"* ser pautadas em experiênciasIúdicas, culturais e esoortivas como formas de expressâo, intcração, aprandizagem,.g"r..PiTdd: e proteçâo'social,,, O;;;;iço;;;;*.*úes e jo'ens de t5 a 17 anos, asatividades devem abordar as questões áev'antes sobre a .yu,entude, *nt iu,mao p*u uconstruçôo de novos coúecimenüos e formação a. ,úárr-.";ãõ;flitam nodesenvolvimento integral do jol.em,,.

o índice de crianças e adolescentes existentes neste território na faixa etaria de (06 a 17anos)' representa3T,S%o^d.essapopulaçâo. Este é um indicador *ignit"utiuo que sinaliza a necessidade

*j:ffi::Jara 
essas faixas ôtreias,'objetivanao u g**tiu-aã!ãtrçao sociat b,ásica de crianças e

lnstituto CuhuraÍ de D6porto ê Lazer do Estedo do Âmazo6 _ tCDtÂM
CNPJ: 14.W.156/mO1-1Ç Lei etadual oe 4.OZ3l2Ot4. Ld Municipilt ne 2.sTSlZOLg

Ruã Tamarindo -41q, Cfp:69O8&02Ç Baino: lorge TeixeirE ManaulÁM
)r-. ..r 1 : r:: .1
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS _ ICDIAM

êN
L

nos horários de th às 12h e das I3h às 17h ê aos sábados de th às 1 thpelo ICDLAM possuem
no dese[volvimento de

um caráter
Os serviços ofertadospreventivo B proativq pautado na defesa e úrmação de direitoscapacidades pofoncialidades dos

e

alternativas
e usuários, com vistas ao alcance deemancipatórias paÍa o enfrentamento das wlnerabilidades socrals.

Quanto ao atendimento realizado: Atividades executadas nos serviços de proteção socialBásica' pormeio do serviço de convivúa e Fortalecim*i" ã. v..ulos - í.projeto Esperança,,
Público alvo: 30 crianças e adolescente de faixa etária de 06 a 17 anos e suas famílias, emsituaçâo de wlnerabilidade sociale risco social d" p"rif;;Ãlrir" Jorge Teixeira o adjac&rcias.

meio dos 3$"*::'"llentificar 
os usuários do scFV para trabathar o fortarecimenro de vincuros, por

Eixo cultura: possibilitando o 
f_tj-.: de crimças, jovens e adultos, as manifestaçõesculturais tradicionais, bem-.como urna aprenrtr^agem arnpla r-aortir,uu e vivências que podem e deyem

fi:;[:'* 
ptra o dia a dia" auvioaJ'es: Literãtura, ü,isr"n-riàçq cinema sociat, Teatro e Arres

Eixo EsporÚe e Lazer: Fomentar a realização de atividades fisicas e esportivas corncmacterísticas educa!1,1, 
lcrusivas,. coongrafiv,as ; ;dá;;, ior.,n"io de ações de ésporte, razer,

Íüâ:filffiJff.:&:flE;ir""*T orientada' Atiüdadesiiriciaçao *p"d;;:í-:ii,,, tuteúor,

Eixo Assistência social volta-se ao fortalecimento de vinculos familiares e comunitários.Estimular o convívio social e a*iii*,^ãpàtos relacionado* uo ,*ti-ento de pertença" a fonnaçâo daidenüdade' à construçâo dt pto."rrorãã-sociabilidadg aos laços sociais, às relações de cidadaniaAüvidades: Atendirnento psicossocial; Busca ativa por ,r.io to* a participação dos tecnicos empsicologia e serviço social nos domicílios, telerone e .o-ur,i"uiao com as famílias residentes dascomunidades; Encamiúarnento da Rede sooioassisten"iJl õ-uis políticas públicas; Ficha delnscriçâo e Instrumento paxa o levantamento de dados .ó;ilforrii* para a idenüficação dos usuáriose formalização de sua participaçao 
"o proi"ro; n au a"-c"rrers4 palestra e oficina; oficinas

ãHtl#""- 
cada grupo t**i-"rte, súo Jo *oarto. polôn"ir" 

"* "uau 
n.oo 

" 
ãirioiao, po,

Diante deste- contexto que o Instituto vem atavés da Emenda parlamentar, no 0gg/2020, vemefetivar a aquisiçâo de Sateriai pr.-ui"ot" (materiais i*ouirienio e equipamentos de infonuática)para execução das atividades-e o aprimoramento do trabalho social da equipe técnica voltada aoatendimento de crianças e adolescente, 
"o- suas respectivas farnflias, contribuindo nas melhorias doserviço Proteção social Brísica - serviço de convivàcia 

" 
rort r""r*ento de virrcoiÀs ,a promoçãodas ações já realizadas e o aperfeiçoÁnento d" ."f."t d9; ;;;iç", socioassistenciais as criançaqadolescentes e suas famíli*, qo" t* à".onn" em situação ae *rr"iauilidade ou risco soeial, a fim de

#Í*:i}T,Jfr1*:ff3tril",ãr;"i'i'io' e arnpriar ;;;;.* de quaridad" u ,"*rços que

A insütuição atende crianças e adolescentes e familiares, de baixa renda residente na zonaleste de Manaus' o orojeto supracitádà, t"--"o,rro relevância social, fortalecer os vínculos afetivos e

iÍn:i:1"ãJf,fm;:tfíü;ãii#o,i",tuç0", " 
*"u,oi,t arnentos paxa as políticas púbricas

Resultados alcançados: As açôes socioeducativas contribuem de forma positiva nofortalecirnento dos vínculoi amifiareycãm*i,,i"io, 
" "rti.uú o* nunmauaes e potenciaridades dasfamílias' contibui na reduçâo d.o úus,o a a"pro*çao sexual, s"ndo atoante no contra turno das escolas.

ff *l'"ffi::§-ã##,i* p"ro" ie"li.o, a" ."r".cr-"iu-ã ldr.udor", ,o"rui, ã instituiçao.

CNPJ:

lnsthuto Cultural de Dsporto e Lazêr do Estado.do Amâzon§ _ tCOtAM
14.rA.156/@01-16, l-el 6tadual n! 4.023/2014 Le, Municlp at ns 2.5!Sl2OLg

&ua Tamerindo - 41q CEP: 6§O8&O2q, Bairro: Jorge Teixeirâ, Mana6fÁM
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Adquirir (materiais imobiliários e equipamentos de informáüca) para proporcionm o atendimento dequalidade aos usuários do projeto i'ÉRomto ESPERANÇA", assegurando o fortalecimento daconüvência familiar e comunitária.

I' Proporcionar a melhoria dos serviços executados no Instituto cultural de Desporto e Lazerdo Estado do Amazonas, attavés da aquisição de materiais permanentes (materiaisimobiliários e equipamentos de informática), promov;il- 
" acesso ao serviço deconvivência e fortalecimento de vínculos farniüáes e 

"o*rrii,trio, da comunidade assistid4assegurando a qualidade do trabalho da equipe técnica_

2' AdeQuar os espaços fisiços e estirnular a socialização grupal, çomunitário e social dasfamílias' divididas em dois gnrpos, por -"io de roda aL *ír"i* 
" 

palestas que possibilitemespaços para troca de experiências e vivencias familiares ;

3' homover atividades socioeducativas pÍua crianças e adolescentes no serviço de conül-ênciapor meio do esporte e lazer, *t.gut*ào espaço para convíüo grupal, comunitririo e social.

vo

Atender crianças e adolescente na faixa etária de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social daperiferia do bairro Jorge Teixeira IV e adjacências.

Meta I
ofertar a 30 crianças e adolescenfes, 

-02 
gÍupos de convivência o acesso as atividadesesportivas e de lazer por meio dos eixos dire;to 

^de 
á;;u,ti;íãiao, ,rti-ulando a permanência naescol4 convivência social, participaçâo cidadã e formação pam o mundo do fabalho.

Meta tr
Assegurar espaço de referência e estimular a socialização grupal, comunitiârio e social dasfarnílias' divididas em doi§ gr-upoü po.*"io a" roda de 

"orrrrru'u'palestras 
que possibilitem espaçospaxa troca de experiências e vivencias farniliares;

Meta III
Realizar aüvidades socioeducativÍrs com crianças e adolescentes, divididos em dois grupos

:nm: il},i^ oficinas de espo.te 
" 

r*", (tute#r; À*e.r*a, ú"ç" p*" 
"ãriuio 

grupal,

rnstitr,to cuhurâr de DêspÕrto e Lazêr do Estãdo do Amâzonas - tcD.ÂM
CNPJ: 14.§iA.156/mO1-16, Lêi êsrsduâl ne 4.023/2014 tê, Muntcipet nc 2.S1S/2O19

Rua Tamâíindo -41q, CEp: E9OS&O2q, BalÍÍo:Jorgê TeixêiÍe, Maneus/AMl.-,':... ..,, -.
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INSTITUTO CULTURAL DE DESPORTO E LÁZER DO ESTADO DO AMAZONAS - ICDLAM ê'§§

No:..

PROCEDIMENTOS METODOLÓCTCOS

Com a vigência da Lei no 109, de novembro de 2009, da Tipificaçâo NacionalSocioassistsnciais, o Instituto Cultural
de Serviços

de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas ICDLAM, defineações, caracterizando os seus beneficiários atividades.
suas

e §uas E para atender o que preconrzil a Lei dispõemde uma equrpe e composta por (0 1) Coorde,nador de Projeto, (0 ) Psicólog4 (0
educador social (0

1) Assistente Social, (0 I)1 Contador, (0 I) Assistente Administativo, (0 I ) facilitador demotorista- esporte e cultura e (0 1)

Quanto à esfrutura fisica, o lnstituto configura-se (01) sala para realizar as atividadessocioeducativa§ como:. (dinâmica palestras, reuniõ91 r onJin"r), ."àepçaq sala de atendimento psicossocial,
iíT ea extema' sala administativa e cozinha. As atividad., o.orár, nos dias de segunda-feira a sexta.feira ghàs 12h e das 13h as 16h e nos sábados nos horários de 07h as rrtr:

Propondo-se a atingir os objetivos específicos que se sugerem a presente proposta deste plano detrabalho' as atividades serão ofertadas para o ui"*"" ou metu erà-uelecida no cronograrna de Execução deAtividades' Deste modo, apresenta*o^s as diretrizes;;;d.ló;;;* que serão utilizadas no serviço deConvivência e Fortalecimeoto de Vínculos:

obietivo 1: Proporcionar a melhoria dos serviços executados no Instituto cultural de Desporto e Lazer doEstado do Amazonas' aÚavés da aquisição de materiais permanentes (materiais imobiliários e equipamentosde infomrrídca), promovendo o u""sro âo serviço de convivên"iu 
" 

ro.,a"cimento de vínculos familiares ecomunitrários da comunidade assisüda, assegurando a qualidadeãã t auatto da equipe técnica.
Etapa I - serão realizadas inserções dos usuiários no scFV no rnês de agosto/2020, por meio de busca ativ4contato teleffinico e divulgaçâo na comunidade., a irr",io* 

^íu 
se efetivar por ficha de inscrição eencaminha,entos (conforme a demanda), nos serviços socioassistenciais.

Profissionais envolvidos : Assistenre soáia, psicórógo 
" 

orr"nt"Jãi social

ilffiJÍT"'eriodicidade: 
Atendimentos'regulareãrealizados àá s"groaa-feira à sexta-feir4 das 08:00 hs

obietivo 2: Adequar os espaços fisioos e estimular a socialização grupal, comunitário e social das famílias,divididas em dois grupos, por meio de roda de conversa úãàúr: que possibilit€m espagos para troca deexperiências e vivencias familiares;
Etapa 2 - serão realizadas atividades socioeducativÍrs com as farnílias como forrra de desenvolver ahabilidade de socialização, convivência e participação, po.-or"io de rodas de conversa e oficinas,considerando os eixos estruturantes do SCFV.
Roda de conversa
CH: 02 horas, Dia da semana: Terç4 Tumo: Noturno
Profissionais envolvidos: Assistentl Social
Palestra
CH: 02 horaVmês, Dia da semana: euinta-feira, Turno: Noturno.Profissionais envolvidos: psicóloga

objetivo 3: Promover atividades socioeducativas para crianças e adolescenÍes no serviço de convivência pormeio do esporte e lazer, assegurando espaço para cànvívio grupal, comunitário e social.Etapa 3 - serão proporcionádas oficinas ie'esport: e lazei, ;;,irrt crianças e adolescentes participmão de

*]:tã*:ã:[H j.'ffi"fr, 
jogos coletivos, visando 

"o"r.iloi.;; " 
desenvolvimeirro aüvo, saudávol por

Estratégias de açâo Serâo realizadas 48 Oficinas de futebol, divididos dois faixassendo (4 oficinas
eln grupos por etáriagpara cnançÍ§ e 4 oficinas para adolescentes).CH: 04h00/ Dia da semana: sábado (30 participantes). Matutino. Horário 07 :00 as I I :00.o contará com a do de Futebol e Assistente ocial.

lnstitüto CuhuÍãl dê oespono e Lerer do Estâdo do Amazonas _ tCDtÁM
CNPJ: 14,5rt8.156/m0t-16, Lêi Btaduâl ne 4 .02312fJ14, Lêi Mtrnicipal ne Z.StSlzOLg

Rua TamaÍlndo - 41q cÊp: 69G&O2q, BàirÍo: Jorgs Takelra, Manaur/AM
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Meta Etapa Especificação FÍsico

Ofertar a 30 crianças e
02 grupos de

o acesso as aüvidades
esportivas e de
eixos direio de

lazer por meio dos
ser e participaçôo,

a permanêucia na
convivênoia social,

cidadâ e fomraçâo
do trÊbalho.para o mundo

2. Assegumr espaço de
e estimular a socializaçâo grupal,
comun.luirio e social das famílias,
divididas em dois grupos, poÍ
mero de roda de conversa e
palestras que possibilitem espaços
para Eoca de experiências e
livencias familiares.

l.l §erão realizadas
inserções dos usuiários no
SCFV por meio ds busca
ativ4 contato tele6nico e
dirdgação na oomunidade
frçha de inscriçâo e
encamiúantentcs
(çonforme a demanda) nos
serv iços socioâssistenciais.

t.2 Busca ati!a com a participaçâo
dos tecnicos em psicologia serviçoe
social, domicflios, telefonE e
comurfcaçâo com as famílias
ÍesideüEs das conrunidades.
Í'icha de InscriçÍo e Instrumenlo
parâ o levantamento de dados sócio
familiar para a idçntificaçâo do
usuário e sua participagâo no pÍojeto
e enÇardúamentos conformc a
demauda.
Dia rla semana: semanalurene
Turno:08h iís l6h
PrcÍissionais envoMdos: Equipe

Criangas e
adolescentes

e §uas

familias

30 Ou1/2020 Mai/2021

2.1 Serfu realizadas
ath'idades socioeducativas
com as famílias como
forma de desenvolver a
habiiidade de socializaçâo,
conüvência e
participaçâo, por meio de
rodas de c,onveÍsa e
oÍicinas, considerando os
eixos estrufurantes do
SCFV.

2.2 SeÍâo realizadas: 0l Roda de
Convers4 sendo uma a cada mês,
com bmas transtersais
CIt 02 horas
Dia da semana: Terça
Tumo: Notumo
Profi ssionais envohidos: Assistenre

Fandlias 15 Ottt/2020 Mat/2021

2.3 Serão 0l Palestra com
os usuiírios durante a vigência do
ProJetq sendo uma a cada mês. com
temas tansrersais.
CE: 02 horas/mês.
Dia da semnna: Qtrinta-feira
TuÍno:Nofumo.

Famílias l5 Qu.tÍ2020 N{lai/Z(nl

3. Realüar
socioeducativas com crianças e
adolescenües, diüdidos eru dois
grupos por faixas etririas, nas
oficinas de esporte e lazer
(futebol), assegurando espaço para
convlvlo Brupal, comuniuírio e
social.

3. l. Serâo proporcion:Aas
oficinas de espone e lazer,
no qual crianças e
adolescentes participarâo
de atividades fisioas,
dinâmicas, jogos coleüvos,
visando contribuir para o
desenvolvimento ativo,
sauúivel pormeio das
oficinas de firtebol-

3.2 Serâo reaüradês .tS Oillnasã;
futebol divididos em dois grupos por
taHas etiifias, sendo .l oficinas para
criançase4oficinaspÍüa
adolesoentes), a cada mês;
CH: 04h00/
Dia da semana: sábado
Horário: Maurtino.
Prcfissionais envolvitlos: O grupo
contaní com a pres"nçu- ào
Facilitador de Futeboi e Assistenrc
Social.

Crianças e
adolescentes 30 Ovtl2020 Mat/2(Dl

7 CRONOGRAMA DE EXf,CUÇÃO DAS ATTVIDADES (MEAS E CAPA§ dO WOiCTO)

lnstituto CuhuÍel de D€6porto ê Lazêr do Estedo doAmazonas _ ICDLÂM
CNpJ: 14.948.156/@01.16, Lêi êstaduat ne 4.OIJIZOL4, Lei Municipat ne 2.51S/2Or9

Rua TamaÍindo -{1q, CEp: 6908&026, Bairro: Jorgê TekeiE, MamG/ÀMi" .... ..
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No:.,..

,.S:

8. DOS RESI]LTADOS

de

serviços executados no
Instituto Cultural de Desporto
e lazer do Estado do
Amazonas. através da
aquisição de materiais
permanentes (materiais
imobiliários e equipamentos
de informática), promovendo
o acesso ao serviço de
convivênçia e fortalecimento
de ünculos familiares e
comunitários da comunidade
assistida" assegurando a
qualidade do trabalho da

a melhoria dos

tecnica.

acesso no esporte e lazer
das crianças e

adolescentes,

participando na vida
familiar e comuniüiria.
com plena informação
sobre seus direitos e
deveres.

Contribuir em 75Y" ao de crianças e
adolescentes e suas
famílias com acesso ao
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vinculos.

Número

,/ Documentos fiscais da
aquisição do material
permanente;

,/ Periodicidade: Trimestral

Relatório com
fotográfico'

registro

os espaços fisicos e
estimular a socialização
Crupal, comunitrírio e social
das familias, divididas em
dois grupos, por meio de roda
de conversa e palestras que
possibilitem espaços paÍa
troca de o<periências e

Adequar

vivencias familiares.

famílias nas rodas de
conversas e palestras,
possibilitando a redução
de situação de
vulnerabilidade social.

Participação de 80olo das

participando ativamente
nas ações
socioeducativas.

Números de farnílias Relatório com registro

r' Periodicidade: Trimesúal

fotográfrco;

socioeducaüvas para crianças
e adolescentes no serviço de
convivência por meio do
esporte e lazer, assegurando
espaço para convívio grupal,
comuniúrio e social

Promover atividades

crianças e adolescentes
na participação das
atividades de esporte e
lazer e na vida familiar e

comunitári4 valorizando
o desenvolvimento de
seu protagonismo social.

Et'etividade em 75%o de

atividades de esporte e
lazer.

Número de
adolescentes

cflança§ e

nas

Periodicidade: Trimestral

Relatório com
fotogÉÍico;

registro

e. DESCRTÇÃo DAS DE§PESAS E RECETTA§
9.T. RECEITAS PREVISTAS

VALOR PELA EMENDA
50.000,00

- Material Permanente
50.000,00R$

TOTAL DAS DESPESASVALOR

.-4^
lÍEtituto Cultural d€ Dspoío e Lazer do Estado do Amazonas _ lCDtÁM

CNPJ: 14.54S.156/mO1-1ê t"ei estadual ne 4.O23lZOt4, LeíMunicipal ne 2.515/2019
Rua TamaÍindo-{1q, CEp:6908S026 Bairro: Iorge Teüelra, Màna§/ÀM
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MATERIAL PERMANENTE 44.90.52

ORDE
M ESPECTTTCAÇÃo UNIDA

DE
QT
D

VALOR
ururÁnro

VALOR
TOTAL ATTVIDADf,

DA

1. Mesa Para escritório Com 2
com chaves.

UND 6 374,00 2.244,00

,, Cadeira universitária I T}ND 20 I80,50 3.610,00

3. Ar+ondicionado CentralSplit
Arde 8. 000 btus

T]ND 1 2. I 58, 2,159,00

4. Ar-condicionado s Centralplit
Ar 12.000

TiND 2; 1.3 r9,00 2,638,00

5. Cadeira secretaria
e rodinhas

com apoio L]ND 6 249,00 1.494,00

6. P§etor/Data Show UND 1 3.000"00 3,000,00
7 Miçrofones

Mulülaser
sem fio duplo UND 1 296,00 296,00

8.
cm t cm.

Tela de pro.letor com tripé 150 LJND I 345,00 345,00

9.
Quadro Branco 150 cm x 120. TND I 150,00 150,00

10. Armário com chaves para
escritório Guarda-volumes

UND 3 910,00 2.73A,00

11. Bebedouro de coluna LIND , 610,00 1.220,00
12. MicreOndas 32 Litros UND t 535,00 535,00

13. Quadro de
100x70crn

Aviso em Cortiça T]ND 3 140,00 420,00

14.
Impressora M552lCDw
MT]LTIFUNCIONAL
LASER

T'ND
I 4.3?0,00 4.320,0A

15. Refrigerador I Geladeira Frost
Free 2 375 Litros

I.IND I 2.480,00 2.490,00

16. Tendapirâmide3x3mts UND 4 210,00 840,00

17.
All In One 24"

24v570 Branco - pc E Tv
Monitor para recepção e

Computador

escritório

UND

2

3.s50,00 7.100,00

18.
Intel Core i5 4GB

500G8. - Para salas de
atendimento psicossocial e
assistençial

Nootbook LTND

4

â 11.200,00

19.
eFreezer

Horizontal
litros

Refrigerador
2 tampas 500

UND
I

, 2.600,00 2.600,00

2A. Ventilador de Coluna T]ND 2 310,00 620.00

Aquisiçâo de
material

permanente paÍa a
execução e o

aprimoramento do
trabalho social da

equipe técnica
voltada ao

atendimento de
crianças e

adolescentes com
suas respectivas

famílias,
contribuindo nas

melhorias do Serviço
Proteção Social

Básica.

vALoR TorAL rlAs DE',ESAS (Devera ser iguar ao varor da receita. rtem 9.1)
TOTÁL GERAL

GS) 50.000,00

lffitituto CuhuÍal de Dêsporto e Lazer do Estado do Amaons - ICDIAM
14.548.155/mo1-16, Lêi ê§radual oq 4.o23l2o14 lei Municipsl ne 2.515/2019 19
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doValores Concedente
JAN / 2020 FEV/2020 MAR/ 2020 ABR / 2020 N[AI/ 2020 JUN / 2020

0,00

tuL t 202A

0,00

aGo /2020

0,00

sfrT /2020

0,00

ow t 202A

0,00

NOV /202A

0,00

DEZ/2020
0,00 0,00 0,00 50.000,00 {-' 0,00 0,00

10. DE I}E§EMBOI§O

11. DECLARAÇÂO Do PARCETRo pRrvADO:

OBSERVAÇÃO; euando a declaração
se-á a sua retiÍicação para celebração do 1t^.y:ig:J11eiro privado datar de mais de 30 (trinta) dias, exigir-

r ermo oe.Fomento ou Termo de parceria.

12. APROVAÇÃO PELO PARCETRO púnr,rco:

NI qualidade de rcpÍesentânte legal do paJcero privado, declaro,para OS efeitos e sob &s da Lei,
paÍa Íins proya Junto ao Esúado do Amazona.lpenss que lnext ste qualquer débito de mora ou situação de inadimplênciacom o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da adminishação

do proponents
dos recufsos. pública estadual que impeça transferência

Pede Deferimento,

Manaus, e ? a" ..<?T a" 2Ç Ze
1.í 6
e§

Parceiro Privado

Obs. Ássinar no data de entrada do

APROVADO:

LOCALEDATA:

4 /2020.

PARCEIRO PUBLICÔ [fuhetle[,lmdrr

(Representante Legal responsável pela liberação dos na unidade concedente)

, rnstituto cuhurar de Dapo*o ê lâzer do Estado do AÍnaz.nas - T.DLAM
CNPI: 14.548.156/@01-tq, [êl stadual nr 4.O2y2014, Lei Municipâl tre 2.S1S/2O19

Rua Tamarindo -416 CEp: 69@&O2E Bal ro: ,oÍge ÍeüêiÍa, MaE6,/AM
2A

€


