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Av, Darcy Vôíga§, 7/ - Chapada
Fone: f92l 2tZt-7BZt
Manaus-ÁM . cEp 69050-020

TERMO DE FOMENTO NO O13I}O2O.FEAS, QUEENTRE SI CELEBRAM O C§TEOO DO

â srl-?àâ3 iix,§iETE§8it 3â":ii r rÊÍ§ATRAVÉS Do FUNDo esTÀôuI DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS E AéóOôAõÃO õE
MULHERES RIBEIRINHAS - CASA OÉ §ENA

No dia 27 de outubro de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SEGRETARIADE ESTADo DA ASSlsrÊNclA soclAL-sEAs, situada na Avenida Darcy vargas,77, chapada, cEp no 6g.050-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNC6 SOCIAL-SEAS, CNPJ NO01'742'414/0001-59, através do FUNDO ESTADUÀL Oe ASSTSTÊNCIA SOCTAL -FEAS' cNPJ No 01.o7g-1421õoot-sg, doravante designado simptesmentePARCEIRo PUBUco, 
1e-ste 

ato representado por sua secretária de Estado, a sra.MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,ínscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 1g3.07g.962-91, residente edomiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no s00, Frores, cEp 69.05g-090,Manaus/AM, e do outro [ado, AssocrAçÃobe naulienes RTBETRTNHAS - CASADE SARA, cNpJ: 13.009.104/ooo1-og, Associação privada, com sua sede em: RuaFrancisco souza, no 17, Morada do sor, cEp no 6g.415-000, rranduba/AM, neste atorepresentada por sua representante legal, a sra, WALLANE socoRRo MELO DOSsANTos, brasileíra, casada, agricultoia, com inscrição no RG sob o no 0163410-2,ssP/AM' e no cPF sob o n'2gq.arc.422-g1, com residência e domicÍlio êm: Estradada Várzea, Km Og-Zona Rurar, cEp no 69.415-000, rranduba/AM, doravantedesignada PAR.ETR. pRrvADo, tendo em vista o que consta do processo
Admínistrativo n" 01.0í.03110í.0o0oosilz.zozo - SEAS, doravante referido porPRocEsso, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado opresente TERMo DE FoMENTo, de acordo com as mínutas aprovadas no processon' 001783/2016-PGE e grtls - PGE/AM, que ."-r"g"ra pera Lei no 13.019t2014,Resolução n" 12t12e lnstrução Normativa n" 0g/2004-scl/ccE, e petas cláusulas econdiçÕes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presenteTermo de Fomentotem porobjetoa transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 0g5/2020 do

TERMO DE FOMENTO NO O1}I2O2O _ FEAS
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Deputado Estadual Pericles Rodrigues do Nascimento, para aquisição de materialdeconsumo para cuidados específicos de idosos acolhidos em situação de
vulnerabilidade e risco social.

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

A) O PARCETRO púBLtCO reatizará:
1' Ao PARCEIRO 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 passam 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 indicada a sra. WALLANE socoRRo MELO DoS SANToS, brasileira, casada,
agricultora, RG no 0163410-2, ssp/AM, cpF no 2g4.g2g.422-g1, como responsável
solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÕES: para reatização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam_se a:

A) PARCETRO PúBUCO
1. LibCrAr CM PARCELA ÚNICA, A qUANtiA rcfcridA NA CúUSULA DE VALOR, NAforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberadaapós a publicaçâo do extrato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utirização dos recursos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a pubricação do extrato desta parceria;
4' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvío de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluçã o 12t12
- TCE/AM.

Av. Darry Vargaq 7, Chapada
Foner (92) Zt2l:7821
Mônaus-AM - CEp 69050{20
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B) PARCETRO PRTVADO
1' Aplicar os recursos recebidos, excÍusivamente, na execução desta parceria e com

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

2' Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fisca lização contábil do
PARCEIRO puBLrco na execução do objeto desta parceria;

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

4' A organização da Sociedade Civil prestará contas de boa e regular aplicação dosrecurSoSrecebidosnoprazode@,apartirdotérminoda
vigência da parceria;

5' Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,
a restítuição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correçao monetária,
conforme o índíce 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 instituição financeíra, qual seja: AGÊNclA N" dil, op: 013,
CONTA NO 1í.189-0, BANCO: CAIXA ECONÔMÍCA FEDERAL, COM API|CAçãO
financeira cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução
do objeto deste ajuste;

7' Permitir o livre acesso dos agentes da administração públÍca, 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 respectívo
objeto;

8' Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) diasda conclusâo ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento daconta da parceria por prazo superíor 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 pARcEIRo púBLlco.

PARÁGRAFO uNrco - 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.

Av, Darry Vargas, 7t - Chapada
Fone. f92J 2121.7921

Manaus-AM - CEp 69050-020
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clÁusuu QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

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

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1' Pelo. pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscaÍs e comerciaís
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência daorganização da sociedade civil em relação ao referido fagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' Pelo gerenciamento administrativo e fÍnanceiro dos recursos recebidos, ínclusive
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 FtscALrzAçÃo: o pARGETRo púBLrco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do oui"to ou.ta prr""ria. '

PARÁGRAFO PRIMEIRO: para implantação das açÕes de fiscatização e
monitoramento; o PARCEIRO PUBLlco poderá se valer do apoio técnico deterceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que sesituem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO CMitirá rCIAtÓriO téCNiCO dE
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avatiação designada, que ohomologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida peto pARCE|RO PR|VADO.

PARÁGRAFO rERcElRo: o gestor de parceira será designado através de portaria,
a qual será publicada posteriormente.

Av Daroy Vargas, 7/ - Chapada
Fone: [92] 21,2t7g2t
Manaus-AM - CEp 69050-020
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GLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAçÃO DE SÍMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

cLÁusuLA SÉTIMA - Do vALoR: o valor globaldo presente Termo de Fomento é
de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRIa: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa deTrabátho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 335041gg, Fonte no01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00416, emitida em
19110/2A20, no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

CLÁUSULA NoNÁ - DA VIGÊNG|A E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo deFomento terá vigência de 6. (seis) meses contados de zltíOtZo2o ; Ztrc4tz[z1,podendo ser prorrogado mediante solicitaçao Jo ÉÀnôÉrno pRlvADo, dãvidamenteformalizada e justiricada, a ser apresentadã ao pARCEdôÉüâil;õ;,;" mínimo,trinta dias antes do término inícialmente previsto.

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

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENúructe: 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 cláusulas ou condições, a critério dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossíbilitem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne legal, materiat ou formalmente
impraticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO UNIco: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusu la,os partícipes são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao PARCETRO PR|VADO a comp rovação de aplicação dosrecursos que houver recebido, na forma da Cláusula Terce iAv, Darcy Vargas, 7/ - Chapada
Fone: (92J ztZl-7BZt
Manaus-AM - CEp 69050{20
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cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAs SANÇÕES: pela execução da parceria emdesacordo com o plano de trabalho e com á, norrru desta Lei e da legislação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:l-.Advertência.

ll- suspen'ao te,porária da participação em chamamento público e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo daadministração púbrica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;lll- Declaração de inidoneidade para partícipar de chamamento público ou celebrarparcería ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seráconcedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administraçãopública pelos prejuízos resultantes À apos decorrido o prazo da sanção aplicada combase no inciso il.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: EStE TErMO dE FOMCNTOpoderá ser alterado por meío de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,
vedada a mudança do objeto.

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

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRtoos: Na data da concrusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos uàr, 
"oquiridos,produzidos ou transformados com recursos repassados pelo pARcElRo púBllco

serão de titularidade do PARCE|RO PRIVADO. 
-- -

PARÁGRAFo uNlco: concluído ou nâo o prazo de vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anterior.

t
Av. Darry Vargag 7/ - Chapada
Fone: Í92J 2t2t 7g2t
Manaus-AM - CEp 69050-020
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILIDADE: OS EqUIPAMCNIOS Cmateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados comcláusula de inarienabiridade, e o pARCETRO pRrvADo deverá torrrti.r, promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: ESIC TCrMO é CEICbTAdO
com fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal deContas do Estado do Amazonas.

cLÁusuLA DÉC|MA SÉT|MA - DO FORO: Os conflitos e divergências que seoriginaiem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica ereito,

Manaus, 27 de outubro de 2020

DA COSTA
SECRETÁRIA DE ADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

Llo"QL (la\-c. 5c c.ç,r-rluc 
""r§c Ào. 5o.^+e"

WALLANE SOCORRO MELO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO NE MULHERES RIBEIRINHAS . CASA DE SARA

Parceiro Privado

Nome: l\rc lt4 No
CPF: 7-3b2.2.->?,

,IO*r.c.
CPF:

RG: 56 RG: 2CI3

Av. Darcy Vargaq 7l - Chapada
Fone: {92) Zt2t-7921
Manaus-AM - CEp 69050-020
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PORTARIA NO 086'2020. GPGE
ALTER^ o Detalhamento da Desposa para o exercício
de 2020, aprovado na Lei Orgamentárla n" SoOS de 30 de
dozembro dê 2019 e em seuicréditos adicionais.

O PROCURADORGERAL DO.ESTADO,no uso de suas atribuiçôês

ie;;sif"* em visre o disposto no ert. no àa lei r," +gos ã" os de agôsto

CONSIDERANDb a nece.ssjdade de adequar algumas ctassifiôaçõesdas despesas, guanto aos subtÍtrro. 
"torà. 

.J-J"riaããàrel àast",RESOLVE:
I - Altêrar o D€talhamento da Dêspesâ para o exêrcÍcio 2020, daUn idale Orçamentária indicada no Anex" l 0""t" Éort"rtã;-' 

-"
lt - Anexo l: com uma movimentaçao-no ,"-toi'áã n$z.ooo.ooo,oo(DOlS MILHÔES DE REAÍS);
lll - Esta poÍtaria sn'trará em vigor na dâta do sua publicaÉo,retroagindo seus eÍêitos á data do tançarãenr";r;á;jJ";tul rc 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 FREÍTAS PINHOprocurador-Geral 
do Estado do Amazonas

q 29 de 2020

ANEXO I
ÍíOOO PBOCUEADORIÂ.GERAL DO ESTAOO
1i103 PROCUEÂDONIA.GERAL DO ESTADO

Pes$al Ativo do
Eslado 9
ElMgs Soctals
03.

2.000,000,00
IOTAL (R§}

2.000.000,00

Protocoto 25693

PORTARIA N. 087/2O2O.GPGE
DESIGNA subsüluto pâra o exêrctcio O" tunçáo Oeããnegedor daProcuradoria Geral do Estado.
O PROCURADOR.GERAL DO ESTADO, no exercício da competência

'lscnll 
n9 arr. 10, xvt, da Lei n. 1.63s/Bi 1r-et órgàniã ãã procuradoria

Geral do Estado),
CONSIDERÂNDO os Íatos narrados ê âuluados no processo n..OOilZOZO-PAF:
CONSIDERÁNDO o afastamento para tratamento de saúde do Exmo. Sr..Coffe-gedor da procuradoria Geral do Estado;
CONSIDERÂNDO o disposto no artigo 6.0, s4.o, da Lei Orgânica da pGE;

DIARIO OFICIAI
ffi PoDER ExECUTrvo -' §ãtao irr,w

DESIcNÂR o procurador o" ,§5o1olJi. ctâssê RoNALD DE souzA
CARPtNtEtRO pERES para, em substitui;ão; ;tuar;;r,"çã" dos fatos
r€feridos no Procêsso em epígraíe.

PUBLIQUE§E.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus,29 de
outubro de 2020.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

Protocolo 25857

RESENHAS DE PORTARIAS
0389/202&GSEF A2.21,10,20 DESIGNAR JORGE AUGUSTO BENTO DASILVA TFE, mat. 000.6.Í8-1A e MARy r-UZ vrLóe ARóóúE, A..".ror"
lY, 

l1a.!-?1s.6!o-eA, para FISCALtzAçÃo rÉcNlcÁ uà-reÀo ou contraro
no 2212020-SEFAZ e a Fundaçáo lnitituto de eu"quú", Ê*nomicas_FF
PE,O39O/2O2O.GSEFAZ.2.1.1O.2O OESIGNAR VÀ.ióERLAN PIRES DASILVÂ TATE, mat, 190.40$íA, para responder p"f" O"ra^"i" d6 Controleda.Arrecadação-GCAR, no pêríodo dê'is 

" z8.iã.ãdõ,'-., ,irtua" o"
Tenes regat clo titutar Gaspar Femandes Nêto, mat. 116.9g3-58. Ogglt2OZO-
GSEFAZ-21.10.20 LorAR GtLoETH prnes óraS ÉnÀóô, eó.nt" po.rrario
tl \1t.1§.!?o:!8, na Asência da Fazenda ue paanlinsjÊnR, a conrarde í 5. 1 0.2020.0394/2020-GSEFAZ -23.1 o.2o oes ror.rÀÀ oÀr.il EL JOSU ÉDE SOUZA, TATE, mat. OOO.74J-9A, para ,uspondá, pãf, gu"tao adminis-trativa da cêntrat de AtendÍmento ao contriàuirite_iÀcúàyzozo_ose_
FAZ-26.1O.20.PRORROGA período de gome Omce aàs'"ãiiOor"" 

" "o-ra-DoÍadores do grupo de risco para infecção pero coRoNAVÍRUs-covrD
í9,1ror mais 1s dias, a conrar de 29.10.2ó20.&96liozó-óêàrnz-ze.ro.zo
DES|GNAR MARCELo REGo soAREs, AAÉÉ;;; iõ-ia+aa, purr,
::i?::l,yj1" de suas atribuiÇÕes, responder peta Chefla do Departamênto
oe A0mtnistra9ão-_DEpAD, no período de 09.11 a 19.1.,.2020, em virtude
9i-c9l!e-s:ão de Íérias legat da titular Danieile Maia eueiroz Batista, mat.
1 90.350-0A.0397 I2OZ}-G,SEF AZ-22. 1 O.2O pRORROeÁn -a 

oesignação
eíetivada por intermédio Oa egrf_ No ogg2/2o2o-éSÉfnZ, u fim de que
ALANA BARBOSA VALÉR|O TOMAZ, Sscretária eiocu-tiva-oe Assuntos
Administrativos.SEA, mal í90.412-4A, responOer feh Su"iàturi" Au euAUoda Fazenda, no dia 28.í0.2020; em vlrtude Ou prárrog"ção das férlas lêgal
do seu titular.
GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus,28 de outubro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretária Execuüva de Assuntos Administralivos

ProÍocolo 2580í

PORTARIA
No 040012020-csEFAZ

ALTERA o Dêtalhamênto da Despesa para o êxercÍcio do 2020,
aprovado na Lei Orçamentáriá no s06S de 30 de dezêmbro de
2019 e em seus créditos adicionais.

A SECRETÁRA DE EsTADo oA FAZENDA, em exercíGlo, no uso de
§.uas_atÍibuições legais, têndo em vista o disposto no Art. 46 da Lei no 4905
de 05 de agosto de 20í9.

vÁLtDo $oMENTE cow A,urENTtcAçÃo



RIBEIRINHAS CASA DE
-FEASeá
SARÂ, CNPJ

A§soclAçÂo DE MULH ERES
3,009. 04/0001:09, represehtada

por §ua r€presênlante lêgal, a Sra. ÍvALLANE SOCORRO MELO DOSSANtos objeto: transferência dos recurcos provênientes Emenda
Parlam6ntâr no 085/2020 D6putado

dâ
do Estadiral Péricles Rodrigues

do Náscimento, pâra aqursçao de material db consumo para cuidados
específicos de idosos acolhidos em situãção vulnerabilidade e nsco social:dê
UO: 3 1701 PT: 08.244.3235.2040.001 FR: 01600000; ND:33504 Í 99; NE:
2020NE004 6, Valor doTêrmo: R$ 91.000,00i Vlgência: dê 6 (seis) mêsês
contados dê 27t1 0t2020 27t04t2021 Assinairrra: 27ÃAt2O20; PÍócêssô
Adminlstrativo: 0i ,0í .03 1 01.000005s7 .2020 SEAS; Fundamento dôató: Lei 1 3.01 9/2014, Resolução no121201 2-TCE/AM e lnstruÉo Normativa
no 008/2004-ccE.

Manaus, 27 do outubrô de 2OZO.

M.ARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assístência Soôial

Protocolo 25849

Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARrcíUA TEIXÉIRA DA CÔSTÁ
§ecretária de Estado da Assistência Sociai

Protocolo 25853

PORTARIA NO 26Z2O2O.GSEAS
A SECRETÁRn ÔE EsTADo oA Ass]STÊNcIÀ SocÁLI§EAS, em
suas.atrlbulções autoilza o pagamento de dláÍla a servidora: Maricllia
Teixeira da Costa/Secretaria de Estado. DestiÍio e períôdó: Mahacapuru _
Novô Airão/AM - 02l1Ol2OZO. Objetivo: Auxitíar na assistência nécessária
às medidas emergênciais de enfrentamento ê prevenção ao iOVtO_t S, pO.
pandêmia, com recurso dê diárias Íontê i60 - SEAS/TESOURO.

Manaus, 27 d€ outubro de 2020.

MARICÍL|A TEIXEIRA DA COSTA
Secretária d€ Eslado da Assistência Social

Prolocolo 2583/í

,,,

Í

04 .377.826/0001 -25, .suâporrêpresentâda a Sra.lêpresentaflto legal,
DAMARIA RUZ DAc àcoNcEtçÃo §iLVA; transÍerência dosObjeto:

recursos provênlentes Emendada no 026t2020Pailâmêntâr do Deputâdo

Extrato 17812020-SEAS
TêrmoEspécle: de Fomênto 01no 312020.FEAS. Partês:' ADOEST

DO AMAZONAS, deintermédiopoÍ DESECRETARIA DAESTADO
socrALASS§TÊNClA

Extrâto no í79/202O.SEAS
Espécle: Íermo do Fomento no 014/2020-FÉAS. pãrtês: E§TADODo AMAZoNAS, por inrermédio da SeCnErÀila ôã'Ésrmo olAsstsrÊNcÁ sdcnL . sEAs, 

"trarer-oo'iuíàb EsTADUALDE ASSISTÊNC|A SOCIAL . FEAS-E A INSPETORIA SALESIANAMtsstoNÁRrA DA AMAZôNÁ . pÀO-miiôc -obÍ"ãosco, 
crupJ04.373.163/00a1-SS, ropresentada- po, =", ;p;.;ü"ã-Éã"il ;'t;PHrLtppE RoBERT JEAN BAUziERe; ôui,í",-l'liaisferência dosrecursos provenientes da Emenda parlamentai no 04gl2O2O da.DeputadaEstadual Joana Darc dos SantoE Cordeiro, aqui"içao Oe seiiços de pessoa

física, despesas rabathisras, sorviço, o" pi,..-,r"iJrrãiü,iãnàio urir"nti"io,
higienê. e timpeza, visando atendêr os ,á"r"""ãii", ulàiãnJ com inausao
:_l?_":jrqily:, vottada pera a preparaÉo prr" run'do do t ro"rno 

"o,trtctusao orgtlat o atividades que favoreçam o desenvolvimonto psícossoclal
e prota.gonismo juvenir como garanfla ie direitos à "il;#;ã., atividadesdesportivas, lúdicas. recreativas, reÍorço o" 

"pi"ior.Jf,", ur"or"r,
9:tÍJnulo à criatividade ê Íortalecrmento de vÍnculo Íamiliar; UO; 31701 ; pT:
?9.244.s2s5.2040.001 1 ; FR: 01600000; ND: sããoa1óô; Nêã2oNEoo41s,
talgldo rermo: Rg íoo.0oo,oo; vrgoncrai oe à óei;;;;". contados
d e 27 t 1 0t2020 a 27 t 04 I 2021 i Assrnà'ru ra : zt t t otziiài' i'rãi"ss o Admt-nistrativo: 0í.01.0s1 I Oí,OooOO281.2O2O - SÉnê; 

-rriO'"ããnto 
do ato:

!:i .11.9 I 
el10l 4, Resotução n 1 2tz0 1 2-Í cEt Aú ã' rn 

j.ião -rvo,."tir. 
n"008/2004-cGE.

Manaus, 27 dO outubro do 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

PORTARTA N. 256/2020€SEAS
DESÍGNA como Geslora de parceria, proveniêntê de Emenda parlamentar
firmada no eiercício de 2020, a servidora SOCORRO AUXILTADORA DE
NAZARÊ GOMES ANDRADE, ASSESSOR il, matrÍcuta no 256.g33_0A,
lotada no Departamento de pioteÉo Social Básica-DpSB, Gerência de
Serviços Socioassistenciais e AgOes lntersetoriais da pÍoteção Social
Básica, para, â partiÍ dê Z7l1Ol2O2O e durante toda a vigência do ajuste,
9y atq que seja dêterminada sua substituiÉo por outÍo ,"iidor, procedêr aFlscAlrzAçÃo TÉcNlcA do TERMo oÊ rómenro N. 01zzozo+EAs,
Írmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio Ja Secretaria
dê Estado da Asslstência Social€EAS, atiavés do Fundo Estadual de
Assistência Soclat+EAS, e o |NST|TUTO CULTURAL OE DESPoRTO E
LAZER DO ESTADO DO AMAZONAS . ICDLAM.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA§E e PUBLIQUE€E.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTAOO DA ASSISTÊNCh SOCIAL,

em Manaus, 27 de outubro de 2020.

MAR|CÍLIA TEIXEIRA OA CO§TA
Secretária de Estado da Assistêncla Social

Ptotocolo 25850

- Eitrato ho180/2020-SEAS
Espéciê: Tenno de Fomento no OÍS/2oZ0,.FEAS. paÉes: ESTADODo-ÂMAzoNAS, poÍ inrermédio da sECiÉiÃ-nü àÊ'êreoo onAssrsrÊNcÍA soctAL - sEAS, "tdÃ-;;';üiôdisirouar_ oeAsstsrÊNcn soctAL . FEAS " " rNsÉÉioiiÃ-,riüRA vtcunA,CNPJ 04.s66.352/000i-60, re-gT:lFd,r_pol .ru iuí"r"À,unle rêgat,a, sra. MARTA CARMEL|TA DE L|MA CONôeiçÀo;-õtje-à: a ransÍe-rência dos.recursos provenientês aa gmenoa p'a;;;.-n-t r';" ozslzozodo Deputado Estaduat Álvaro João c"rp"ú-J"'la.ü, -jaã 

aqúisiçao oe
l"!1"]:-trr:iêntes ê equipamentos para .prirorri áãt.noimenlo dasaçoes desenvolvidas com o Dúblico âte.ndído no projelo Ae Éroteçao Sociat
§qe.c1a] _oe 

ntta comptexidade -Âcolnimento tnsrituJo-nl[ ilõ srzOr, pr,
o. 8.244.32ss.1210.001 1 ; FR: o1^oo000o; ND, táóãõi" 

*Ê,-zõro*eooor 
o,

Y:19L9? Iermo: Rg loo.o0o,oo; vtsoricia: oe i-ÉêiljrÃJ.""ont"oo. o"
2,7 I 1 0 I ZO20 a 2t I 0S! 2021 ; Asslnatura : Zl t 1 0l 20ZO; processo Admin istra-tivo: 01 .0i .030 1 .o 1.03 í 1 01 .00000256,2020 - aÀÀb; f-ui-Oã"nto oo 

"to,!:l 11.9 1 
ellol 4, Resot ução no1 220 1 2-rcuAM'.-rnrtirial' Norr"rir" n"008/2004-ccE.

Manaus, 27 dê outubro de 2020.

MARICÍL|A TE]XEIRA OA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protoqolo 2585í

PORTARIA N' 257I2020€SEAS
DESIGNA como Gestora de parceria, proveniente de Emenda paÍlamêntar
Íirmada no exêrcício de Z)ZO, â servidora V|CTóRIA Àóeue frfonZ
SCHWANBORN, ASSESSOR ll, marrícuta no 257.080_7A, totada no
Departamento de proteção Soctâl Especial-DpsE, SAIAF Coroadô, para,
a partir de 2711012020 ê durante toda a vigência do aiustê, ou até que sêjaj:,::Tyr: .l_:tstiruiÉo por outro se*idor, pro""á"r. 

" 
ilScllrZÁç1ij

TECNICA do TERMO DE FOMÉNTO N" 013/2020.FÊAS, Íirmado entÍe o

:ST.ADO DO AMAZONAS, por intermédio da Sscrotariâ de Estado da
Assistância sociarsEAS, através do Fundo Estaduar de Assrstôncra
ll"idfas, e a ASSoctAÇÃo DE MuLHEREs nreÉiniNHas - casl
DE SARA.

- CtENTtFteUEsE, CUMPRA-SE e PUBL|QUE.SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊN'IA SOCIAL,

êm Manaus, 27 de outubro de 2020.

- MAR]CÍLIA TEIXEIRA DA COSTA' 
Secretária de Estado daAssistencia Sàciat

Prolocolo 25863

Protocolo 2§865

_ Extrato no 1Sí/202O.SEAS
!yéc!e: Termo de Fomento n. Oí6/2020-FEAS. partes: ESTADODo AMAzoNAs, por intermédio aa sÉCÃÉraCr,l i,ã'Éirroo oaAsstsrÊNch soctAL . seÀs; 

-.tràrãs-iã"iuíJo-'=sTADUAL
DE AsssrÊNctA soclAL . FEAS e a CASA oÀ cãeNç1, crun.l

PORTARIA N' 259'2O2O.GSEÂS
OESIGNA como Gestor de parceria, ptovoniente de Emênda parlamentâr

Iltlgl,* exercÍcío de 2020, o servidor LTNCOLN DOUGLAS ROCHA
lLMElD4, SUPERV|SOR, marrÍcuta no 4318-AADEseú, rotaOo no
?jpgtal?nto de proteçáo Sociat Especiat-DpSE, para,'a partir de
2711012Q20 e durante toda a vigência do ajuste, ou aitàr" ;à determinada
sua substituição por outro servidor, procéder a fscalzn(ÀO fÉCf.f rcÀ
do TERMO DE FOMENTO N" 0í5/2020-FEAS, Íirmado enire o ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da Secretarla de Estâdo da assietência

Diário Ofi<ial do Estado do Amãzonas

vÁLtDo soMÉNrE CoM AUflENT1CAçÃO



ASSOCIAÇÂO OT MULHERES RIBEIRINHAS - CASA DE SARA / CASA

PLANO DE TRABALHO

Ássocíação de Mulheres Ribeirinhas_ Casa de Sara

I

,,dr\
l$t"ãha
I.c..-..EE 5

Nome

Nq.,

CNPJ

13.009.104-0001/09

E-mail
Rua Dep. Francisco Souza, nol7, Baino Morada do So/

Endereço

GEP

69.415400
Telefone
(s2) 9e256-3830

Ponto de referência
Próxirno ao ponto dos laxrisÍas

Município
lranduba

UF

AM

Nome do Responsávet
Wallane Socorro da Sitva Melo

CPF

284.878.422-91
RG

0763410-2
Órgão Expedidor
ssP

Cargo
Presidente da
Associação de
Mulheres Nbeiinhas -
Casa de Sara

CEP

69.415-f/00
Estrada da Várzea, Knl Og, Costa do lranduba, Zona Rural.

Endereço

PROPONENTE

2. RESPONSÁVEL TÉCNlco PELO PROJETO

3. OUTROS PARTÍCI

Nome

Sandra Carla da SÍtva Lacerda

Profissão
Seruiço Sociat

N'de inscrição no Conselho
7476

E-mail

.com
Contato
(92)9923s.9475

lndicar o nome do órgão que participará da execução do projeto
(Se houver).

Nome
CNPJ

lndicar o número de
inscição da entidade
proponente no Cadastro
N acional de pessoa J urídica
no Ministério da Fazenda.

lndicar o endereço compteto do órgão parceiro (rua, número, bairro).

Endereço
E-mail

lndicar o endereço eletrônico
do órgão.

Município
lndicar o município onde está
localizada a entidade.

UF

§r§/a da unidade
da federação
(Estado).

CEP

Código do
endereçmento
postaldo municÍpio.

Telefone
Mencionar o telefone
de contato da
entidade.

I



ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RIBEIRINIIAS - CASA DE SARA / CASA LAR

PLANO DE TRABALHO

4. DEscRtçÃo oe REALTDADE

#
l*I.b'"
lâ§.rhrEe

A Associação de Mulheres Ribeirinhas Casa de Sara A uma Organizaçáo da Sociedade c ivil sem
fins ucrativos, fundada em 1 0 de outubro de 2009, na Estrada da Yárzea (lranduba/AM ), com a contribuição
de amtgos e parceiros, oferecendo serviços a comunidade, como cursos, oficinas, dívulgação de
nformaçôes ê orientações, doaçôes de alimentos/roupas, dentre outros, atendendo, sobretudo, mulheres

ribeiri nhas, em sua maioria chefes de família, sem acesso a escolaridade A desprovidas de conhecimentos
sobre direitos, o que contribuía paÍa o ocasionamento de situações de vulnerabilidade social. Esta primeira
sede fora destruída pelo fenômeno do'deslizamento de terras', devido as inundações periódícas dos rios
nas áreas de várzea' Após isto, em 2013, a associação passou a funcionar por 4 anos em uma sede
alugada' na Rua dos coqueiros, no84, Baino lntegração Laranjal - lranduba/AM, ofertando serviços de
Proteçâo social Básica, ofertadas para mulheres, crianças, idosos e suas famílÍas, por meio de:
atendimento psicossocial, visita domiciliar, encaminhamentos, cursos, oficinas, roda de conversa, palestras,
atividades socioeducativas, recreativas, lúdicas e outros, que possibilitaram altemativas de enfrentamento
das vulnerabilidades vívenciadas pelos mesmos, proporcíonando o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários, bem corno o protagonismo social.

Em 2016' a casa de sara firmou Termo de Parceria de Fomento com a secretaria Estadual de
Assistência social - SEAS, por um período de oíto (8) meses de jult2o,l6 àfevl2o17,através do projeto
"Acreditar é Preciso" na modalidade de Proteção social Básica, no valor de R$íg7.g05,50, a partir do quat
Íoram intensificados os atêndímentos e atívidades supracitados garantindo a asessibilidade a direitos, antes
desconhecidos pelo público atendido, bem como a superação de situações de vulnerabilidade social. Neste
mesmo ano, integrante ao serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos, a casa de sara criou o
"Projeto Menino do Rio', especificadamente, dírecionado à crianças/adolescentes, em idade escolar, com
faixa etária de 04 a 12 anos, de famílias residentes de áreas ribeirinhas, rurais ou urbanas do munícípio de
lranduba/AM, e que são consideradas famílías em situação de vulnerabilidade ou risco social. o projeto está
relacionado à área da Assistência social e à área da Educação, uma vez que, o público alvo participa das
atividades de auxílio escolar nas disciplinas básicas, bem como atividades socioeducativas, recreativas 1
lúdicas' eventos, passeios, dentre outros, no horário do contraturno escolar, pautando-se no princípio de
uma educação crítica e transformadora. No ínício de janeiro de 2012, durante o desenvolvimento das
atividades socioassistenciais ofertadas na execução do projeto de proteçâo social Básica, foi identificado
pela equipe técnica a existência de situaçÕes de violações de direitos da pessoa idosa, principalmente de
abandono' estabelecendo assim, a necessidade de se criar no município de lranduba um espaço para
acolher os idosos, gue se encontra em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. Diante dos fatos, a
casa de sara também passou a atuar na modalldade de Proteção social Especial de Alta complexidade,
inaugurando o denominado Espaço Acolher - casa de sara, uma instítuição de acolhimento temporário,
enquadrada na modalidade de "casa La/', para idosos com idade acima de 60 anos, que não dispõem de
condições financeiras para manter sua subsistência e que se êncontra em situação de risco social, cujos
vínculos familiares foram fragilizados e/ou rompidos, tanto residentes de lranduba, como advindos de outros
municípios' Em 2018 a casa de sara Íirmou Termo de Parceria de Fomento com a secretaria Estadual de
Assistência social- SEAS por um perÍodo de dez (10) meses de Juti201g a Abrít/2019 através do projeto:

)



ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RIBEIRINHAS - CASA DE SARA / CASA LAR

PLANO DE TRABALHO
cidadania e dignÍdade de pessoas idosas", serviço da proteção sociar

na Modalidade de casa Lar no valor R$ 21g.gro,1o sobretudo, víabílizando

"Uma proposta pelo resgate da

Especial de Alta Complexidade,

e direcionadas a pessoa idosa com suporte técníco
habílitado, garantindo o fortalecimento o a acessibilidade de direitos outrora violados. Ainda 201I,em
reaÍirmamos a fomentação no mesmo projeto no período de I meses de Jull2OlI a MarDOl 0 no valor de
R$ 233.848,«, proporcionando seguridade ô maior qual idade nos servtços prestados ao público assistido. d'a

4'í' Ml§sÃo, vEÃo, vALoREs E FINALIDADE: sinteticamente, a organizaçâo possui a Íinalidade
de instituir projetos sociais para ampliar o a@sso aos direitos sociais às famílias do município de lranduba.
Tem como missão resgatar valores humanos e sociaís, valorizando a liberdade, a autonomia e a
dignidade' possibilitando a ascensão socialdos sujeitos para uma vida de satisfação pessoal e de exercício
pleno da cidadania' Definição do Público Alvo: o público alvo consiste em: crianças, mulheres, idosos e
suas famílias, residentes em áreas ríbeirinhas, rurais ou urbanas cto município, que são consideradas
Íamílias em situaçâo de vulnerabilídade social, cujos vínculos familiares foram fragilizados e/ou rompidos,
tanto residentes de lranduba como advindos de outros municípios. Gritérios de Acesso: o ingresso dos
usuários aos servigos disponibilizados acontece através da procura espontânea junto a associação, busca
ativa realizada pela equipe técnica, encaminhamento oriundos da rede socioassistencial, de serviços de
políticas públicas setoriais, ou ainda, pelo poder judiciário, Estes usuários são encaminhados tanto para os
serviços da Proteçáo social Básica, quanto para o serviço de Acolhimento da proteção social Especíal de
Alta complexidade' Da mesma forma, os serviços oferecidos pela casa de sara nos últimos três (3) anos
estão relacionados aos âmbitos de Proteção social. Proteção sociat Básica, destaca-se: a) oferta o
serviço de convivência e FoÉalecimento de víncutos, visando complementar o trabalho social com
famílias para a prevenção da ruptura de vínculos familiares e comunitários, bem como, de situações de
vulnerabilidade social para risco social, vivenciadas por murheres, crianças, idosos e suas famílias,
residentes de áreas ribeirínhas, rurais ou urbanas do município de lranduba/AM. b) oferta serviços
socioassistenciais e Atendimento Psicossocial individual, famitiar e coletivo, realizando ativídades como
acolhimento/atendimento ínstitucional, busca ativa, visita domiciliar, estudo social, orientaçâo,
encaminhamento, cadastramento socioeconômico, acompanhamento familÍar, promoção ao acesso à
documentaçáo pessoat para fins de direitos, e/ou exercício da cidadania, dentre outros; c) Fortalecimento
da Rede socioassistenciat com a notiÍícação da ocorrência de sítuações de vulnerabilidade e risco sociat à
rede de proteção, verificando situações de violaçÕes de direitos à mulheres, crianças e idosos reÍorçando a
vigilância socioassistencíal no munícípio; d) Desenvolve o "projeto Menino do Rio,,, que oÍerta reforço
escolar e auxílio pedagógico, à crianças/adolescentes com faixa etária de o4 a 12 anos, advindos de
famílias residentes de áreas ribeirinhas, rurais ou urbanas do município de lrandubaiAM e na modalidade
serviço de Abordagem smial o serviço de média complexidade o projeto: "Meninos do Rio,, com
finalidade de garantir atenção às necessidades maís imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos,
buscando promover o a@sso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na
perspectiva da garantia de direitos. o serviço deve atuar com a perspectiva de elaboração de novos
projetos de vida no cacau Pirêra. No âmbito da Proteção soclal Especial de Atta Gomplexidade,
destaca-se: a) oferta de Acolhimento lnstitucional na modalidade de casa Lar, para idosos com idade

3
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PLANO DE TRABALHO
não dispõem de condições Íinanceiras para manter sua subsistência que
vulnerabilidade ou risco social, cujos vÍnculos familiares foram

igual/acima de 60 anos, que

encontram-se em situação de

,ffi

psicossocial para idosos, cujos

de lranduba, como advindos de outros municípios; b) Atendimento
os serviços rearizados são: acorhimento, escuta quarificada, entrevista,

construção do plano lndividual de Atendimento, visita domíciliar, orientação socíofamíriar, encaminhamento,
acompanhamento fami liar, dentre outros; c) oferta de atividades terapêuticas, fÍsicas e recreativas aos
idosos acolhidos, bem como atendimento médico a partir de articuraçâo com o serviço púbrico de saúde
municipal; d) Reintegração de idosos acorhidos aos sêu§ respectivos núcteos famiriares,
evolução da capacidade do autocuidado, "independência" dos idosos e restabelecímento dos
famíliares, por trabalho profissional realizado pela equipe técnica.

4'2' cARAGTERtzAçÂo Do ENTORNo: A casa de sara está situada atualmente em zona urbana,
na Rua Dep' Francisco souza, no 17, Baino Morada do sol, lranduba/AM. A instituição possui como área deabrangência' tanto a zona urbana, a rural como ribeirinha do município. A área de abrangência urbana serefere' sobretudo' ao baino Morada do sol, Graça Lopes, Baino Alto, podendo receber, usuários oriundosde todos os bairos e municípios, como é recorrente em relação aos idosos acolhidos. No que se refere à
área de abrangência rurale ribeirinha de atuação da entídade, deslacam-se as seguintes comunidades: Km06 da Estrada de lranduba, chisa, ouro verde, Xiborena, Janauari e comunidade cristo Rei. No que dízrespeito à rede socioaseistencial de lranduba, a mesma é basicamente constituída por: 0i centro deReferência da Assistência social (CRAS), 01 centro de Referência Especializado de Assistência social(CREAS)' 0í centro de convívência do ldoso - Honorina Lopes (ccl), 01 conselho Munícipatdos Direitosda criança e do Adolescente (CMDCA), oí conseÍho Municipal de Assistência socíal (CMAS), o1 comarca
do Minístério Público do Estado do Amazonas, 01 DIP - polícia civil (31o Dlp), 01 companhia lndependente
de Polícia Militar (84 clPM), 01 Pronto Atendimento ao cidadão (pAc), oi posto - sistema Nacional deEmprego (slNE)' e o trabalho de algumas organiza@es da sociedade civil- osc atuantes no municípÍo,
sendo' a casa de sara a úníca instituição que oferece o serviço de acolhimento a idosos. No que condiz àSaúde, existem 0S Unidades Básica de Saúde _ UBS,s e 01 Hospital, euanto à Educaçáo, existem 03Escolas PÚblicas Municipais, 03 Escolas Públicas Estaduais, sendo 01 de Tempo lntegral e 02 creches.Porém' essas esferas de atendimentos nâo conseguem suprir a alta demanda da população da zonaurbana e da zona rural do munícípio.

e

A Associação casa de sara possui uma relação articurada com a rede socioassistencial, fortalecendoos serviços da Política de Assistência social no município e, craro, uma reração de referência econtrareferência, tanto no âmbito da Proteção social Básica, quanto, Especial, pois a casa de sara éreconhecidamente um equipamento social que soma e comprementa o trabarho sociar na perspectiva degarantia de direitos' As principais situagôes de vulnerabilidades dizem respeito, primeiramente, àdistância dos equipamentos sociais das famílias que residem nas mais de 60 comunidades afastadas domeio urbano' o que ocasiona a dificuldade de deslocamento destes usuários até os serviços ofertados nasede de lranduba e o que nos faz verificar a importância da itinerância de serviços. Essa característica
socioterritorial resulta em muitos usuários que nâo díspõem de documentos de identificação pessoal para
exercícío da cidadania, o que dificulta ainda mais o acesso a programas, serviços e benefícios
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um dos fatores gue coopera consideravermente para situaçóes de
criminalidade, agravando a violência urbana, principalmente sobre

,ffi
socioassistenciais. A pobreza também é

vulnerabilidade, fomentando o ingresso à

como nosso alvo, de mulheres, crianças e idosos. outra dificurdade é a farta de
informação dos usuários sobre direitos socioassistenciais, que resulta na Íragilização do empoderamento
para o estímulo à busca por direitos. No que diz respeito às potencialidades do tenitório, é importante
salientar a existêncía de várias instituições públicas e privadas, como mencionado sobre os equipamentos
sociais, o que amplia as possibilidades de oferta de serviços. O município, a nível econômico é considerado
o maior produtor de hortífrutigranjeiro do Estado do Amazonas. o público alvo possui boa capacidade de
aprendizagem e aprimoramento de atividades, boa compreensão de orientações e informaçÕes, excelente
participaçâo em atividades grupais, boa capacidade de comunicação e disponibilidade para assimilar o
novo.

4'3' cARAcrERlzAçÂo Do PÚBLGO ATENDIDO: conforme informações adquiridas através do
cadastro socioeconômico realizado com as famílias associadas a casa de sara, foi constatado que os
atendimentos são voltados em 60% para mulheres, jovens e crianças e 4ao/o sâo idosos. são famílias de
descendência negra, indígena e diferentes credos religiosos. Tipo de moradia, 37% moram em casa de
madeira' 41o/o moÍarr. e casa misla 22o/o residem em casa de alvenaria. É importante salientar que S2o/o
residem em casa alugada, 27o/o em casa própria ,21o/o êÍÍt casa cedida por algum parente ou amigo. No que
corresponde à localização do domicítio, 8% das famílias residem em tenenos planos, 71% estâo
situados em áreas declives mais sem risco de desabament o, 21o/o residem em áreas de risco devido os
períodos de cheias e os desbanancamentos, onde algumas casas não resístem e desabam, outras casas
alagam e as famílias correm risco de ataque de animais. No que conesponde ao uso de energia êlétrica,
697o possui energia oficial, 25% usa a energia de forma írregular. 6% são Íamílías que moram em área rural
e ribeirinha que ainda não possuem energia oÍicial, utilizando motor gerador de energia para distribuiçáo
nas casas' ReÍerente a água, 45% ulilizamágua canaliz ada, 29o/autitízam água de poço,26%utilizam água
do rio, quanto a rede de esgoto, como antes falado, no município de lranduba não exíste rede de
tratamento de esgoto, em 84o/o das casas fazem uso de fossa sanitá ria, llyojogam seus insumos sanitários
a céu aberto' correspondente a algumas famílias que residem em área rural e ribeirinhas, s% jogam os
insumos sanitários ao rio, @nesponde a algumas famílias que moram perto do rio, outras dificuldades são
enfrentadas pelas Íamílias no quê condiz a segurança pública, que não conseguê conter o aumento nos
roubos e furtos e a tráfico de drogas à luz do dia, envolvendo crianças e adolescente, deixando os
moradores amedrontados, com horário limitado para sair e para chegar em alguns locais. Essas práticas
críminosas são enfrentadas com frequência na sede do município de lranduba. Nos locais de difÍcit
acêsso, nas áreas ribeirinhas e rurais onde inexÍste ronda policial e, tampouco, posto policial, tem se
agravado também a violência, roubos, furtos, comercializaçáo e o alto consumo de drogas nas imediações
onde residem essas famílias, afetando assim as mesmas direta ou indiretamente no conv[vio familiar e
comunitário.

As famÍlias também reclamam das dificuldades de ínserção no mercado de trabalho, em decorrência da
falta de oportunidades tanto de qualificação profissional, quanto de oportunidades de acesso ao mercado de
trabalho, pois o princípal setor empregado no municípío é a Administração pública, ocasionando assim, o
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Essadesemprego. SEsituação comagrava sexodope§soas feminino em sua naoque,mulheres) marona,

étiveram de estudaroportunidade e se qualificar concorer umapara no mercado deespaço trabalho,
precocemente llveram necessidade de se dedicar a criaçáo e educaçáo dos Íilhos.

Analisando porfaixa etária, foiconstatado que 15oÁ são crianças de 3 a 6 anos, Z4o/o sáocrianças de 7
a 12 anos' 40Â sâo adolescentes de 13 a 19 anos, 17o/o sâojovens e adultos de 20 a s9 anos, e 40oó são
idosos com faixa etária a partir dos 60 anos. Quanto a escolaridade, 13% são analfabetos entre crianças
com mais de 4 anos e idosos que em deconência de residirem em área rural e ribeirinha de difícil acesso,
sem condiçôes de saneamento básico, alimentação adequada, começam a estudar a partir da 1a serie,
quando tem escolinhas em suas comunidades, por não haver educaçâo infantil nessas localidades, 31%
são alfabetizados apenas sabendo escrever o nome com difículdade na escrita e na leitura, entre crianças e
idosos, 29o/o lêm ensino fundamental incompleto, enÍre jovens e adultos que desistem de estudar para
trabalhar, seja como autÔnomo, seja empregado, para contribuir com o sustento da família, 24o/o terminou o
ensino médío, entre jovens e adultos, que apenas terminaram e estagnaram em relação aos estudos para
trabalhar, ou constituíram família, em sua maioria mulheres e hoje cuidam de seus lares, e 3% tem o ensino
superior, porém, ainda estáo desempregados em deconência da concorrência acinada no mercado de
trabalho' Em relação à renda, 19% não tem renda fixa, sobrevivendo de recursos proveniente de serviços
autÔnomos, 54% possui renda abaixo de 1 salário mínimo, adquirida através do programa Bolsa Família e
serviços aulônomos, 23% possui renda de 1 salário mínimo advindo de pensões, beneÍícios e/ou do
trabalho terceirizado, e apenas 4% possui renda acima de 1 salário mínimo, adquirido através do trabalho
empregado, produção e venda de hortaliçs, e outros serviços autônomos. euanto à participação em
programas sociais, 23o/o náo participa de programas sociais, pois sentem dificuldades no acesso as
informações para serem inseridas nos programas sociais, 7lo/o dasfamílias reeebem recursos advindos de
programas sociais, como, BpC, Bolsa Família e outros.

o público atendido no serviço específico são 10 pessoas idosas, com idade acíma de 60 anos, que não
dispõem de condiçóes financeiras para sua subsistência ê que encontrârn-sê em situaçáo de risco pessoal/
social, cujos vínculos famíliares foram fragilizados e/ou rompidos, tanto residentes de tranduba, como
advindos de outros municípios. Parte dos idosos acolhidos, conquistaram através dos serviços prestados
pela Assoclação, o Benefício de Prestação Continuada (BPc), proporcionando maiores possiblídades para
o atendimento de suas necessidades básicas e qualidade vida, sobretudo, a efetivação de seus direitos
sociais' o bairro onde está localizada a associação possui asfaltamento. As casas no entorno da
associaçâo são construídas em alvenarias, com dois a seis cômodos, algumas são proprias, alugadas ou
cedidas' lncidêneia do perfil: o servigo em tela passou a ser ofertado em decorêncÍa da procura
espontânea, atendimentos, visitas e observaçôes de incidências de casos de situação de pessoas idosas
que vivem sozinhas, desamparadas por seus familíares e oulras que vivem com a família, porém, com a
ausência de cuidados necessários causando mais limitaçóes e dependência para a realizafiode atividades
básicas, situaçÕes de privaçÕes e violação de direitos recorrentes no município de lranduba. lndicadores
socioeconÔmicos: Por meio da análise dos cadastros socioeconômicos realizados na casa de sara
durante os três últimos anos, bem como as queixas através dos atendimentos as famílias, pôde-se perceber
que no município de lranduba, houve um aumento em casos de abandono, privações aos direitos
fundamentais, despreparo por parte dê seus famíliares nos devídos cuidados com a pessoa idosa,

z
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a qualquer tipo de viorência, seja eta física, psicorógica ou morar, em alguns casos
convívio familiar ou violando assim os direitos fundamentais, contrariando o
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deixando-os vulneráveis

em locais ímpróprios ao

em seu art. 1
o "A assrbfência social, direito do cidadão devere do Estado, é Política de hSeguidade Socra/ não mntributiva, que provê os mínimos soclaig realizada através de um conjunto

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendímento âs
ôásrbas.

necessdades
Perfil dos usuários: ouanto a escolaridade, e notórío o alto índice de evasão escolar por parte

dos usuários atingindo em maioria apenas o ensino fundamental. Observando a situaçáo de trabal ho,
identifiou-se que os usuários vivem em situação de subsistência meio de suprimentospor mínimos doados
por vlztnhos À ou parentes para sobrevivência. lnserção em programas serviços socioassistenciais:
Quanto ao acesso aos serviços socioassistenciais, uma m lnona recebe aposentadoria por idade, outros o
auxilio-doença, os demais náo têm acesso ã nenhum dos benefícios. Observando situaçãoa da
composição familiar dos usuários atendidos na associagão, em sua maioria moram junto filhoscom os ou na
companhia de netos em a[guns casos menores de dezoito anos, em locais
impróprios

pêquenos e muitas vêzes
para os idosos. Os demais moram sozin hos sendo cuidado por terceiros lugaresem insalubre ou

ugares com ausencla de higiene, passando mu itas vezes horas sem alimentação. Potencialidades ê
Habilidades do públi co alvo: o público atendido têm a capacidade realizarpara atividades gue nao exíjam
muito esforço, em deconência de suas enÍerm idades, rnuÍtos estão sedentários, o que facilita para o
surgimento de outras debilidades ô vuÍnerabilidades Contudo, estão dispon tvets
participar

para aprender o novo,
de atividades que possam contribuÍr para a melhoria na qualidade de vida.

5. DESCRTçÃo Do PROJETO

serviço d-a Prgteça-o §ocial Espec.ial - Alta complexidade em regime de acolhimento institucionalpara 10 idosos em situação de vurneiabiridade e risco 
"ociais.

,r,"-âfllilãs;"1#t::':,'"ie consumo para cuidados especíÍicos de idosos acothidos em situaçáo de

TITULO:

Espaço Acolher- casa de sara (Casa Lar): uma proposta pelo resgate da cidadania edignidade da pessoa idosa.

PERíODO DE EXECUCÃO:
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1. A Associação de Mulheres Ribeirinhas _ Casa de Sara, desenvolve o projeto de proteçáo
social Especial de Alta complexidade, em uma unidade casa Lar, denominada *Espaço 

Acolher - casa de
sara'' atendendo um público no nÍvel Proteção Básica 20 idosos que residern no município de lranduba
de difêrentes bairos, sendo, 80% idosos que tem uma vida ativa, praticam exercícios, realizam suas tarefas
de casa e participam de grupos de convivência dentro da casa de sara e em outras instituições, porém com
algumas vulnerabilidades como vínculos familiares fragilizados, violações de direitos, 2ooÁ sâo idosos
sedentários' acamados, que resídem em local impróprio para convívío, com outras limitações que
dependem de outra pessoa para realizar algumas atividades. Quanto a escolaridade 5% dos idosos
terminaram o ensino médio, 71% náo concluíram o ensino fundamental ficando 24o/o dosidosos que só
aprenderam a escrever o nome' No que condiz a inserção em programas sociais e ou dê transferência de
renda 367o recebem aposentadoria por tempo de serviço, 57o/o recebe benefício por doênga, 7o/o náo
recebem nenhum tipo de benefícios e sobrevivem por meío de doaçôes de parentes e vizinhos, sobretudo
alguns idosos que já possuem benefício estão endividados devidos, vários empréstimos realizados por eles
mesmo induzidos por pêssoas gue assistiam os mesmo, (parentes ou terceiros). A Íim de cumprir seu papel
previsto no ArL 3o da Lei no 10.74112003 (Estatuto do ldoso), que afirma ser ,'obrigação da família, da
comunidade' da sociedade e do Poder Ptiblico assegurar ao idoso, com absotuta pioridade, a etetivaçáo do
direito à vida, à saúde, à alimentafio, à educação, à cultura, ao espode, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,, o denominado .Espaço Acolher
- casa de sara', integra o nível da Proteção social Especiat de Alta complexidade, e ofereeo o serviço
de Acolhimento lnstitucional na modalidade casa-Laq para '10 idosos com idade acima de 60 anos. No que
se refere ao tipo de atendimento realizado, destaca-se: a) oferta de Acolhimento lnstitucional na
modalidade de casa Lar, para idosos com idade igual/acima de 60 anos, que não dispõem de condições
financeiras para mânter sua subsistência e que se encontra em situação de vulnerabilidade ou risco social,
cujos vínculos familiares foram fragílizados e/ou rompidos, tanto residentes de lranduba, como advindos de
outros municípios; b) Atendimento psicossocial para idosos gue encontram-sê em situação de
vulnerabilidade ou risco social, realizando o acolhimento, escuta qualificada, entrevista, construção do plano
lndividual de Atendímento, visita domíciliar, oríentação sociofamiliar, estudo social, encaminhamentos,
acompanhamento familiar, dentre outros; c) oferta de atividades terapêuticas, físicas e recreativas aos
idosos acolhidos, bem como atendimento médico a partir cte articulação coÍn o servÍço públíco de saúde
municipal; d) Reintegração de idosos acolhidos aos seus respectivos núcleos famitiares após,
melhora na capacidade de autocuidado, dependência dos idosos e restabelecimento dos vínculos
familiares, por trabarho profissíonar rearizado por equípe psicossociar.

2' lmportância da realização do projeto, se faz necessário aos 10 idosos acolhidos na
instituiçáo, que não dispõem de condiçôes para permanecer com suas famílias de origem, tendo um
expressivo índice identificado nos anos anteriores, gue parte dos idosos não retornam para suas famÍlias;
por sua inexistência ou por terem os vínculos fragilízados ou mêsmo rompidos, necessitando de
acompanhamento voltada para a reínserçáo/convívio familíar e social, quando esgotadas todas as
possibílídades de autossustênto e convÍvio com familiares, tendo a instituição como referência de cuidado e
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proteção.

saudável equilibrada, ocasionando uma vida menos suscetÍvel d algumas doenças, como obes idade,
cancer artrite e anemia. Devido os idosos serem acolhidos em situação de vulnerabilidade temos alguns
com a saúde delicada, diagnosticado com Hipertensão e Diabetes, quadro essê que rêquer alimentos ncos
em nutrientes, proteínas, fibras e vitamina que o corpo precisa, alimentaçáouma diferenciada trazendo
maror estabilidade vqor e disposição. Dentre outras necessidades como cuidado com a h glene pessoal
diária, como uso de produtos específicos para cuidados da pele, devido termos idosos que tem psoríase ô
outro que fazem uso de fraldas geriátricas diagnosticados com ncontinência Urinaria, doenças na próstata e
transtomo psiquiátrico necessitando de cuidados ngorosos. A manutenção limpeza do espaço físico, sao
essen ciais para dignidade do idoso, proporcionando salubridade, conforto e segurança.

Na aquisíçáo de combustível para veículo automotivo: ampliar o ac€sso à saúde conduzindo os
idosos aeolhidos aos hospitais em caso de urgência e emergência promovendo a garantia de direitos,
devido a maior parte dos idosos possuírem a saúde debilitada, devido diagnósticos providos do
envelhecímento, como hipertensão e diabetes; transportar para consultas medica e realização de exames,
umâ vêz que dependendo da especialídade, necessita-se a locomoção para clinicas e hospitais na cidadede Manaus; conduzir os idosos para agencias bancaria nos dias de pagamentos dos
benefícios/aposentadorias garantindo acesso à renda; amplíar o acesso aos serviços de polítícas públicas
setoriais CREAS, e demais serviços socioassistenciais INSS, Ministério público ou poder Judiciárío, de
acordo com a Tipificação Nacional de serviços socioassistenciais e visitas domiciliares de acordo com as
demandas; compras de matérías de expedientes, medicamento e oúros materiais de consumos, entregas
de ofícios' relatórios, frequências garantindo agilidade e comodidade aos atendimentos e necessidades
diárias da instituição, sobretudo apoio para o trabalho da equipe profissional, melhorando a produção
técnica e serviços prestados, esse cuidado contribui com a diminuição de incidências e reincidências de
violação de direitos, contra a pessoa idosa. lmpacto social: Redução na incidência de casos de violação de
direitos contra a pessoa idosa, melhoria na qualidade de vida do idoso. Benefícios voltados ao público-
alvo: Garantía e efetivação dos direitos da pessoa idosa, preconizado na política Nacional do ldoso,
atendidos em condições de dígnidade, acesso aos serviços socioassistenciais dentro suas especificidades,
acesso aos espaços padronizados e qualificados.

3' Para a continuidade do proieto ao fim da parceria de fomento, a entidade conta com a
contribuiçâo de parceiros como pêssoa física, com trabalhos voluntários, doaçÕes de materiais de consumo,
como alimentos, roupas, materiais de expediente, limpeza e higiene. A associação conta também com a
parceria do Tribunal de Justiça -1s vara da comarca de lranduba, através de doação de cestas básicas,
artigos de higiene e limpeza, ou de cessão de trabalhos comunitários, advindas do cumprimento de pena
dos processos jutgados. Também possuímos parceria com as empresas l,áà:dellç,*h:ç;.ij e Bíoexata, por
meio de doações financeíras e de gêneros díversos, além de recebermos doações de gêneros diversos e
apoio em eventos do Projeto Tchibum. A casa de sara recebe ainda, doaçôes pelo programa Mesa Brasil -
sESc' de gêneros alimentícíos que são dístribuídas às famílias atendidas na associação e também conta
com parcerias técnicas com o GETAM- lranduba, SEBRAE e cÁRrRs, na realízação de cursos, oficinas,
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eassessoria voltadospalestras, opara daalvopúblico Aassociação. realizarpodeinstituiçâo inda bingos,

comoeventosrifas, tardeanaial, edançante parafeijoada de fundos
por fim, a instituiçâo possui parceria com a Prefe itura Municipal de lranduba, Secretarí

Munici pal de Assístência Social SEMAS, Secretaria EsÍadual de Assislência Social SEAS, doa@s de
pessoas físicas ê jurídicas, além de frequente contato técnico com o Centro de Referência de Assistência
social - CRAS, com o Centro de Referência Especializado de Assistência social- CREAS, c,om o centro
de Convivência do ldosos - Honorina Lopes e com o Ministérjo público do Amazonas - Comarca de
lranduba' lmpacto Social: Reduçáo na incidência de casos de violação de direitos contra a pessoa idosa,
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários promovendo a melhoria na qualidade de vida do idoso.
BeneÍÍcios voltados ao público-atvo: Garantia e efetivaçáo dos direitos da pessoa ídosa, preconizado na
Política Nacionar do rdoso, atendidos em condições de dignidade, acesso aos serviços socioassistenciais
dentro suas especificidades, acesso aos espaços padronizados e qualificados.

Acolher pessoa idosa com diferentes vulnerabilidades, contribuindo para a prevenção do agravamentode situações de negligencia, vÍolência e ruptura de vínculos.

1- Acolher idosos com diferentes vulnerabili_dades, promovendo acesso a espaço físico compadrÕes de qualidade e cuidados específicos iárir"nt""-ã'iã..o" idosa, proporcionando oconvÍvio familiar e social.

2- viabilizar acesso a. benefícios, programas de transferência de renda e outros serviçossocÍoassistenciais, des demais poiiticãs púbrícai r"ioiirir, úãi *ro, do sistema de garantiade direitos, visando à merhoria na quaridàde de vida ooi iáosos.

3- lncentivar o desenvolvimento do prolagonísmo e de capacidades dos idosos, para arealizaçáo de atividades socioculturais e da vida diária;

PU

ldosos com diferentes necessidades e graus de dependência.

1- Acolher idosos com diferentes vulnerabilídades, promovendo acesso a espaço fÍsico com padrões dequalidade e cuidados específicos inerenies ã pessoa iabsa, proporcionando o cónvivio tariti", e social, em6 meses;
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2 - Vrabilizar
socíoassistenciais,

visando à
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aAcesso beneÍí dectos, prograrnas transferência rendade ê outros seryiçosdas demais políticas públicas bem dosetoriais, sistema decomo, degarantia

3 - lncentívar o desenvolvjmgnjo do protagonismo e de capacidades de idosos, para ade atividades socioculturais e da vida diária em-6 meses; 5

6. CRONOGRAMADE DAS ATIVI e do

Já

Físicoeta

Quant. lnício TérminoFÁSE 1.1
Aalhida,
recepção, escufa,
servlços de
ortenhção
srciofamiliar,
estímulo ao
convívio familíar,
grupal e soaã/
cuidados
pessoals,
orientações e
encaminhamentos
de acordo coÍn as
vulnerabilidades,
mnstrução do
plano individual de
atendimento,
diagnôstíco
socioeconômicos;

Realização da
acolhida
recepcionando o
idoso,
apresentando a
instituição e
demaisidosos
acolhido, fazendo
orientaçôes das
atividades de
rotina como
alimentação,
cuidados de
higiene pessoa/,
regras
institucionais de
boa convivência e
aessibilidade
Horárto de
funcionamento:
24:AAhs
Responsável
pela ativÍdade:
Ássr§ÍenÍe Social,
Psicólogo;
Profissionalde
atividades
socioculturais,
cuidador.
lmpactos
esperados..
Redução de
sffuaçôes de
violações de
direitos.

Idoso 1010 rdosos com
diferentes
vulnerabilidades,
promovendo
aaesso a espaço
físia com padrões
de qualidade e
cuidados
específicos
inerentes a pessoa
idosa,
proporcionando o
convívio familiar e
sacial, em 6
meses;

1.0

1.2 Os ldosos fern
uma rotina diáia
dentro e fora da
instituição com
apoio de
profissionais e de
aqrdo coín suas
necessidades,
serão apiados e
respeitados como

de suas

Realização das
atividades rotinas
com apoio dos
cuidadores:
Café da manhã:
6:30 a 7:30
Lanche da manhã:
9:00 a 9:30
Almop: 11:00 a
12:00
Lanche: 15:00 a
15:3O

ídoso 10 Outubro2.020 AbrinOzl

11



vidas. Jantar: 18:00 a
19:00
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21:00

1.3 Atendimento
individuate grupal
do idoso: escuÍa
profrssional
qualificada e
oonstrução do
Plano individual
de atendimento

Atendimento
psrbossocla{
orientações
individuais e
grupal(internos),
reuniõesam
idosos do grupo
de foftalecimento
de vínculos.

/doso Outubro/202A Abd/2021

transferência
renda e outros
seru'ços
socrbassisfe nciais,
das demais
políticas púbticas
setoriais, bem
como do s.sÍema
de garantia de
dkeitos, visando amelhoia na
qualidade de vida
dos ldosos 6
/r?eses.

2.0
a
a

de
de

META
Viabilizar
acesso
benefícios,
programas

2.1 Acompanhar
o§
encaminhamentos
realizados,
trabalho
interdisciplinar,
articulação @m a
rede de serurios
socioasslsfencialg
interinstitucionais
e outras políticas
p{tblicas seÍonbrs
e de defesa dos
direitos.

acompanhamento
dos
encaminhamentos
realizados,
trabalho
interdisciplinar,
articulação @m a
rede de seruiços
socioassisfenciais,
inteinstitucionais,
CRAS, CREÁS,
Secretaria de
saúde, Ministéio
Ptlblico e outras
políticas públicas
setoiais e de
defesa dos
direitos.
Dias da semana:
conforme a
demanda.

Horário: 8:00 as
17:00hs.
Responsável
pela atividade:
ÁssisfenÍe Social,
Psicúlogo,
Profissionalde
atividades
socioculturais,
cuidador.
lmpacíos
esperados..
Ác€sso aos
seruiços e direitos
sociaís e
identificaçâo da
evolução dos
ldosos nas áreas
acompanhadas.

Realizar ldoso



2.2 realizaçáo Realização de 1 ldoso Outubrof2020 4bflr2021
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pÍanejamentos
das atividades
realizadas
pla equipe
de referência;

de
planejamentos
das atividades
realizadas pela
equipe de
referência; para
aTusÍes
esÍraféglcos e
melhoria dos
seru'ços
ofertados.

de conyersas
direcionadas
pela equipe de
referéncia do
projeto em teta,
I vezao mês
com os
segurnÍes temas
e dafas:

rodas ldoso

"Meus direitos
e meus
deveres
(Cartilha do

/doso
Outubro2.020 Outubrof2020

"Minhas
limitaçôes,,

ldoso
Novembro/2020 Novembro2020

3r
"Mudanças na ldoso

Dezembrd2020 Dezembro202o
"Busca pela
paz intertor,,

/doso
Janeirú2021 Janeiro/2021

"Ninha história
de vida'

ldoso Feverciro/2021 Fevereiro/2121

"Sexualidade
na 3, ídade,'

ldoso Marçd2021 Março/2021

lncentivar o
desenvolvimento
do protagonismo
ede
capacidades dos
idosog para a
realização de
atividades
sociocufturais e
da vida diária
em ômeses,.

3.1 Roda de
Conversa

"Prevençáo de
guedas na
Tercein ldade,

/doso 4bfl2021 Abrin021

3.2 -
Atividade
Rer,rcatlva.

Realizar
Atividade
recreativa
direcionada pela
equipe de
referência do
projeto em tela,
1 vez ao mês
@m os
segulntes temas
e datas:
Técnicas de
Referencia

ldoso Outubro/2020 Abri12021

I3



"Passeio no
Turístico"

ldoso
Outubro/2020 Outubrof2020

"Passêio
Recreativo"

/doso
Novembrc/2020 Novembro2020

'Natal
Solidário da
Casa de Saria
(local a
combinar)"

/doso
Dezembro2020 Dezembro/2020

'Uogos
LtidÍcos"

ldoso

Janeirof2021*Baile de
Carnaval"

/doso Fevereiro/2121 Fevereiro/2021

,,

"Piguenique
(local a

ldoso Março2021 MarçoDAZ1

"Comemoração
da

/doso Abnl/2021 Abfl/2021

Realizar
Oficinas,
direcionada pela
equipe de
referéncia do
projeto em tela,
uma vez ao mês
6\rrn os
segurnfes temas
e

/dosos Outubrol2020 AbriW02l

"Dança"
Responsável
Pela atividade:
Técnicos de
reíerência.

/doso
Outubro2o20 Outubrof202o

nCanto'
Responsáve/
Pela atividade:
Técnicos de

/doso
Novembrú020 Novembro/2020

"Oticina com
CDU,
Responsável
Pela atividade:
Técnicos de
referência.

/doso
Dezembro/2020 Dezembro/2A20

uOficina de
Desenho"
Técnicos de
referência.

/doso
Janeiro/2021 Janeiro/2021

"Oficina de
pintura de
vasos de
Cerâmica"
Técnlcos de
referência.

/doso Fevereiro/2121 Fevereiro/2021

z
v)I
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"Oíicina com
palito de
picolé"
Técnlcos de
reíerência.

ldoso

"Oíicina de
Customizaçáo
em latas"
Técnicos de
referência.

ldoso Abril/2021 Abnn021

3.4- Ação
de Saúde

Realizar ação para
avaliação médica
por profrssional
disponibilizado pela
Secretaia de Saúde
do Município de
lranduba, com a
afeição da pressâo
Afteia| soú'ciÍações
de exames e demais
proedimentos.
Acontecerá 1 vez a
cada 2 meses, daÍas
e horáios a
mmbinar.
Responsável pela
solicitaçãa:
Ássisfenfe Socia/.

ídosos 10 Outubro/2020 Abit/2021

3.5-
Ativtdade
Física

Realizar atividade
física funcional
moderada com os
idosos.
Acontecerá I vez na
semana, nos dias de
sexta-feira.
Hora:9:AO às
10:00hs.
Responsávelpela
atívidade: Educador
físicr..

Idosos 10 Outubro2020 Abril/2021

No:...

r§s;,
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7. PROCEDIMENTOS M

,6.l}-
llr".tra
l**.rfu.-kt-. ?

A utilizada para a projeto realizada com base TipiÍicaçáo dosServiços Socioassistenciais, com os seguintes procedimentos:

7.1 pÚBLtCO ALVO E SEGURANçA DE ACOLHTDA

Tem como meta:

' Acolher os tdosos com diferentes vutnerabitidades, promovendo acesso a espaÇo físico com
padrões de qualidade e cuidados especí/?cos inerentes a pessoa idosa, proporcionando o
qnvívio familiar e social, em 6 rneses,

Por meio da realização de seruiço especiatizado com a realização de Aathida em condições de
dignidade, recepçÃo com acesso a espaço com padrões de quatidade para a atimentação, higiene,
acessibilidade e habitatidade, satubridade, segurança e conforto, escuÍa serulços de oientação
sociofamiliar, estímuto ao convívio familiar, grupal e social cuidados pessoaig oientações e
encaminhamenfos de amrdo com as vutnerabitidades dos dosog construção do ptano individual de
atendimento, diagnóstim socioeconômico. Preseruando sempre o mntato com os famitiares e interação
social. A referida meta almeja o seguinte lmpacto:

o Redução nas sifuagões de viotações de direitos, Aumento do fortalecimento de vínculos famitiares
e social.

Respgns!.vel pela ativldade: AssisÍenÍe Soaãl Psrcó logo (Acothida, recepção, escuta, ortentaçãosociofa m i l i a r, e nca mi n h a meltos, p l a no i ndiv id u á t e ate nãin à nii'"àcioeco n ô m ico).
Carga horárta: ÁssisÍenÍe Sociat/ 30 horas.
Psicólogo/ 40 horas.

Responsável pela atividade: Profissional de atividades socioculturais, Cuidador. (Acolhida, recepção,cuidados pessoaig estímulo ao mnvívio famitiar gripal , i*iãi.'oi"s alternados

o ARTTCULAçÃO COM A REDE

As atividadesproposfas têm como meta:
o Viabilizar o ace§§o a benefícios, programas de transferência de renda e outros servlÇos

soctbassisfenaa§ das demais potíticas púbticas seforãs bem camo do sisfema de garantia de
direitos, visando a methoria na quatidade de vida dos ldosos 6 Íneses.

Para o alcane da meta, será realizado acompanhamento dos encaminhamentos realizados, trabalho
interdisciplinar, articutação com a rede de seruÇos socioassrsfe nciais, interinstitucionarq cRAs cREÁs,
secretaria de saÚde, Ministério Ptiblirc e outras potiticas púbticas sefonãis e de defesa dos direitos. Será
disponibilizado espaço para reuniões e discussõe s referente aos enfrayes encontrados e estratégias para
a realização das atividades desenvotvidas para os rdosog com equipe de referência do projeto. É
importante salientar que a ação da equipe de referência será pautada na garantia e defesa dos direitos
dos ldosos.

Com os referidos procdimentos almeja-se o seguinte impacto:
o Á6esso aos seruiços e direrÍos soclan.
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DJas semana: qnforme a demanda.

Horárto: 8:A0 as l7:00hs.
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Responsáver pera atividade; Ásslsfente sociar, psicórogo,
cuidador.

Profissional de atividades sociocutturais,

7.3 CUIDADOS E ORTENTAÇÕES

O terceiro objetivo tem como meta:
o lncentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidadesdos ldosos, para a realização de

atividades sciocutturais e da vida diária em 6 meses;
Serão realizadas as segurnfes atividades:

Ássrsfenfe Socral Psicótogo, Profr ssional de ativictades sociocu ttu rai s, C u idado r.
' Roda de converca: Acontecerão I vez ao més e serão direcionadas peta equipe de referência do
projeto, @m os seguinÍes temas:

Com a reatização das atividades a/me7b-se o seguinte impacto:
o Fortalecimento de vínculos comunitátios e melhora na capacidade de comunicação, diálogo entrc

grupo.

. "Meus direitos e meus deyercs (Cartitha do ldoso,,c "Minhas limitações,,
o "Mudanças na 3. idadeoc "Busca pela paz intertor,'. "Minha histária de vidau. "Sexualídade na 3. idade,'. "Prevenção de quedas na Terceíra ldade,

- Recreativa: Aantecerão I vez ao mês e serão direcionadas pela equipe de referência do projeto em
tela, com os seguinfes temas:

o "Passeio Turístico,, (sujeito a alterações)o '_'_f9ss91o Zoológico', (sujeito a alteíações)o "Natal Solidárío da Casa de Sara,,o "Jogos l-tidicos,,
. "Baile de Camaval',
. "Piquenique (tocat a combinar),,. "Comemoração da páscoa,'

Com a realização das atividades a/mela_se o seguinte impacto:
o Fortalecimento de vÍncutos mmunitáios, aumento da capacidade de sociatização, interação

socra/ e qualidade de vida;

' oficinas: Acontecerão nas seguintes daÍas e serão direcionadas por equipe de referência, com os
segurnfes temas:

"Dança"
"Canto"
"Oficina de CD"
uOíicina de Desenho',

de de de Cerámica"
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Com a realização das atividades atmeja_se o seguinte impacto:

' Despertar de novas capacidades, habitidades e potencialidades e desen volvimento da autonomia;
- Avaliação Médica:

Acontecerão nas seguinÍes dafas e serão rcalizadas por um profrssional médico disponibitizado peta
secretaria de saúde do Município de lranduba, com o apoio de uma Técnica em enfermagem, onde serão
realizadas afeição de pressáo arteiat, encaminhamenfog so/icda@es de exaínes e outros.
Com a realização das atividades a/meja_se o seguínte impacto:

c Melhora do quadro de saúde dos rdosog de graus de dependência, prevenção em agravos de
saúde, diagnóstico de patotogias e necessida des em saúde.

- Atividade Física:

A atividade será direcionada peto Educador físico com a realização de Atividades Físicas Funcionais
Moderadas para os tdosos. Acr,ntecr,rá 1 vez na semana, nos dras de sexta-feira. Hora:g:oo ás 10:00hs.
Com a realização das atividades almeja_se o seguinte impacto:

' Aumento do lnferesse em praticar atividade física, methora dos graus de dependência e aumento
da qualidade de vida.

8. PARÂMETROS DE DOS RESULTADOS

de

vulnerabilidades,
promovendo acesso a
espaÇo físico com padrões
de qualidade e cuidados
específicos inerentes apessoa idosa,
proporcionando o convívio
familiar e soclal

comAcolher os
diferentes das situações de viotações

de direitos e Reconstrúção
das condições de vida
familiares e comunitárias.

Redução no mínimo de 80% reuniões e
rodas de conversa.
VislÍag

regaÍros fotográfrcos,
ftchas de
acolhimento, e
registro de
desacolhimento.

Relatóio mensal,

beneíícios, programas
de transferência derenda e outros
servigos
socioasslsÍe nciais,
das demafs potíticas
públicas seÍonbrs,
bem como do sisÍerna
de garantia de
direitos, visando a
melhoria na qualidade
de vida dos ldosos.

Viabilizar aoesso a
no a@sso aos servlços e
direitos socrars.

Aumento no em 80%
e Ofícios. encaminhamentos,

produção diária
(psicossocra/),
Relatórios rnensars
das atividades
realizadas

RegrsÍro de
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lnentivar o
desenvolvimento do
protagonismo e de

No mínimo 80% da
Autonomia e capacidade do
a uloa t irl a rla d a ca n va h ir! o a

deRodas
conversas,
Â u, ,:/^ )^ -

da
das

Relatóio
execução

ASSOCIAÇÃO DE MTILHERES RIBEIRINHAS - CASA DE SARA / CASA LAR
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ca pacidades dos idosos,
para a realização de
atividades da vida diáia.

recreativas
Oficinas.

e
slrvtvqwg§r rçgrüar(.r§
fotográficos, lista de
frequência nas
atividades
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E RECEITAS

9.í. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSUARA O VALOR PARA CADA rTEM).

1n$)
pela

91.000,00

DA 9í.000,00

Consumo
.000,00

Alimentício
15,60R$

Materialde Limpeza e Higiene
17.499,60

Derivado de
R$1 184,90

ORDEM DESCRTÇÂo UNIDADE QUANTIDADE
VALOR

uNrÁRlo (R$)

VALOR TOTAL

(R$)

01 Farinha Láctea Cxl12 24 R$ s4,00 ,' ,. R$ 1.296,00

02 Nescau Cxl12 12 R$74,40/ RS 892,80

03 Anoz lntegral Fd 10 R$ 180,00 ,/ R$ 1.Boo,oo

M Açúcar Mascavo Fd 10 R$ 141,00 / R$ 1.410,00

05 Leite Desnatado Cxl12 12 R$ 60,00. R$ 720,00

06 Seleta Cxl12 36 R$ 38,40 / . R$'1,382,40

07 Goiabada Cxl12 24 R$ 72,00 R$ r.728,00
08 Extrato de Tomate Cxl12 24 R$ 5í,60 R$ 1.238,40

09 Aveia Cxl12 24 R$ s4,00, R$ 1.296.00

10 Sustagem Cxl12 12 R$ 396,00 R$ 4.752,00
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Carne 1000 R$ 28,00 R$ 28.000,00
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9.000,00

Frango 1000 R$ 6,80 R$ 6.800,00

TOTAL

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ORDEM oescnlçÃo UNIDADE QUANTIDADE
uxrrÁno (n$) 1n$)

01 Detefon 500 ml Cxl12 12 RS 162,00 R$ 1.944,00

02 Veja Limpeza Pesada 1lt Cxl12 12 R$ í85,40 R$2.224,80
03 Água Sanitária 1 tt Cxl12 24 R$ 60,00 . R$ 1.440,00

o4 Amaciante 1 lt Cxl12 í5 ./ R$ 54, R$ 810,00

05 Sabão em Pó S00 gm Cxl12 24 ,, R$ 108,00 R$ 2.592,00
06 Aromatizante 360 ml Cxl12 10 R$ 102, R$ 1.020,00

07 Desodorante Rolom Cxl12 12 R$ 102, 00 R$ 1.224,00

08 Sabonete Líquido S00 mt Cxl12 12 R$ 1'14,00 R$ 1.368,00

09 Talco Barta 500 ml Cxl24 08 R$ 148,80 R$ 1.190,40

10 Átcool Get5O0 mt Cxl24 12 R$ 115,20 R$ 1.382,40

11 Barbeador Descarkâvel Pcl24 24 R$ R$ 2.304,00

R$ í7.499,60

ORDEM DESCRTçÂo UNIDADE QUANTIDADE
uNrÁRro (R$)

VALOR

(R$)

01 Combustível Lt 2.936,48 R$ 4,49 13.184,80

R$ í3.í84,80
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META MnÇo ABRIL MAIO JUNHO JULHO

META AGOSTO OUTUBRO DEZEMBRO
n$ st.oo0,00

de2O2A.lranduba, de

Na de representante legal parceiro privado, declaro, definspara untoprova ao Estado doospara efeitos eAmazonas, sob AS dapênas Lei ínexistequê dedébitoqualquer oumora desituaçáodoinadimplência comproponente o Tesouro ouEstadual ouórgãoqualquer entidade da administraçáoestadualpública aque impeça transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

Íí. DECLARAçÃO DO PARCE|RO pRtvADO:

Quando a prestada pelo parceiro datar matsse-á a sua retifícação para celebração do Termo de Fomento ou Termo de Parceria.
30 (trinta) dias, exigir- o

í2. APROVAçÃO PELO PARCE|RO púguco:

LOCAL E DATA:

Tngnotuts )*D

PARCETRO púglrco:

(Representante Legal dos recursos na unidade concedente).
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