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TERMO DE FOMENTO NO O14I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO 014/2O2O.FEAS, QUEENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AIv,tAzoNAs, poR lrurERnaÉoto DA secnrraruÀ
DE ESTADo DA nssrstÊrvctA soctAL _ sEAs,nrnnvÉs Do FUNDo esiÁóunr- DE
AssrsrÊrucrA socrAl - rees Ê ir,ràperonra
SALESTANA MtssroruÁnla DA AMAzôrun _ ÊRô
MENOR DOM BOSCO

No dia 27 de outubro de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADo DA RsslsrÊrucn soclAL-sEAS, situada na Avenida Darcy vargas,77, chapada, cEp no 69.0s0-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermédio daSEGRETARIA DE EsTADo DA esslsrÊrucla sóóiÃr-ieÃs, 

"'*rrpl 
No01'742'414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE esstsrÊruõl,n soclAL -FEAS, cNPJ No 01.02g.142/0001-5g, doravante designado simplesmentepencrino PÚBUco, neste ato representado por sua secretária de Estado, a sra.MARICíL|A TEIXEIRA DA cosrA, brasiteira, 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 500, Flores, cEp 69.05g-090,
Manaus/AM, e {o outro tado, TNSpEToRtA sALEstANA MtssroNÁRrA DAAMAZÔN|A - PRó MENOR DoM Bosco, cNpJ: 04.373.163/0081-ss, Associação
Privada, com sua sede em: Av. cosme Ferreira, no 5122,rrili il ããirur"*, cEp
no 69'084-425, Manaus/AM, neste ato representada por seu representante legal, o sr.PHILIPPE RoBERT JEAN BAUZIERE, belga, solt,eiro, religioso, com inscrição noRNE sob o no v1s6ss7-6 - cGpr/DTREX/DpF, e no cpF sob o no 508.770 .032-20,com residência e domicílio em: Av. Cosme Ferreira, no s122, Zumbi dos palmares,
cEP no 69.084-425, Manaus/AM, doravante designada pARGETR9 pRrvADo, tendoem vista o que consta do Processo Administrativo n'01.0í.03í101.0000026í .202A -SEAS' doravante reÍerido por PRocESSo, na presença das têstemunhas adiantenominadas, é assinado o presente TERMO DE FoMENTO, de acordo 

"orn 
à, minutasaprovadas no Processo n" 001793t2016-pGE e gzt15- PGE/AM, qr" ," regerá pera

Leí nó 13.01 gl2o14, Resolução n, 12t12e lnstrução Normativ a n Qgtl2ooL-
e petas ctáusuras 

" 
.onoiçáã. r"nr**.: scl/c}

cLÁusuLA PRTMETRA - Do oBJETo: o presente Termo de Fomento tem ,o,. ooíã,oa transÍerência dos recurso§ proveníentes da Emenda parlamentar no o4gt2o2o da
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Deputada EstadualJoana Darc dos Santos Cordeiro, aquisição de serviços de pessoa
fÍsica, despesas trabalhistas, serviços de pessoa jurÍdica, gênero alimentício, higienee limpeza, visando atender os adolescentes e jovens com inclusão socioeducativa,
voltada para a preparação para mundo do trabalho com inclusão digital e atívídadesque favoreçam o desenvotvimento psicossocial e protagonismo juvenil como garantiade direitos à alimentação, atividades desportivas, lúãicas, recreativas, reforço deaprendizagem escolar, estímulo à criatividade e fortalecimento de vínculo familiar.

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

A) O PARCEIRO púBLtCO reatizará:

.1- Ao PARCEIRO pRtvADo o repasse da quantia referida na cLÁusuLA DEVALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCETRO PR|VADO reatizará:1' Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e docronograma de desembolso, qúe passam a íazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relatívas;2' Executar os objetivos específícos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicado o sr' PHILIPPE ROBERT JEAN BAUZIERE, betga, solteiro, retigioso,RNE no v156s57-6 - cGpr/DrRE)uDpF, cpF no s0g.770.03 2-20, como responsáversolidário pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas naparceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS O
parceria, os párceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBL|CO

BRIGAÇOES: Para realização do objeto desta

t í)I1. Liberar em pARCELA úNrcA, a quantia referida 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 recursos oriundos deste Termo;3' Providencíar a pubricação do extrato desta parcerÍa;
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4' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade,
entre outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resolução
12112 - TCE/AM.

A) PARCETRO PRTVADO
1' Aplicar os rêcursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

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

2' Facilitar e aceitar a orientação, supervÍsão técnica e fisca lizaçáo contábil doPARCEIRO púBLtÇo na execução do objeto desta parceria;
3' Apresentar a competente prestação de contas de sua aplicação acompanhada dorelatório de realização do gbjeto, notas fiscais e recibos, conforme Resoluçãon'12112- TCE/AM.
4' A organizaçâo da Sociedade Civil prestará contas de boa e regular aplícação dosrecursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, " pãrti, do término davigência da parceria;
5. Promover, à falta da apresentação da prestgção de contas no prazo regulamentar,

a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária,
conforme o índice ofícial, 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 conta
específica junto à instituição financeira, quar seja: AGÊNctA m" rrói-s, coNTA
CoRRENTE No 96.973-2, BANCO: BRASTL; com apricação financeira cujosrendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto desteajuste;

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 conclusáo ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento da
conta da parceria por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

9' Pôr âdesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo púBllco.
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PARÁGRAFO úNrco - Na ocorrência de canceramento de restos a pagar oquantitativo previsto para execução desta parceria poderá ,., ,.oriio" Je a etapaque apresente funcionalidade, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

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

B) PARCETRO PRTVADO:
1' Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisrelacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicandoresponsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência daorganização da sociedade cÍvil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentessobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2' 'Pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos; inclusiveno que diz respeito às despesas de custeio, de investímentô e de pessoal, no quecouber;
3. P'ela manutenção dos bens adquiridos.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO: O PARCEIRO PÚBLICO PTOMOVCTá Omonitoramento e a avariação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO pRill,rErRo: para imprantação das ações de fiscarização emonitoramento, o pARcErRo puBLrco póoera se varer do apoio técnico deterceiros, delegar competência ou firmar parceria com orgão. o, uniiJrjlu qu" ."situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO CMitirá rCIAtóriO téCNiCO dCmonitoramento e avaliagão da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avariação designada, que ohomologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestaçãode contas devida pelo pARCEIRO PR|VADO.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado atrâvés de portaria,
a qual será publicada posteriormente.

cLÁusuLA SEXTA - DA UTILIZAçÃO Oe SíMBoLOS: E vedado às partes utitizarnos empreendimentos resultarites deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ouimagens que caracterizem promoção.pessoal de autoridades.ou servidores públicos.

CLÁUSULA SÉflMA. Do VALoR:
de R$ í00.000,00 (cem mil reais)

O valor global do presente Termo dê Fomento é

3' na ocorrência de fatos imprevisíveís que impossibilitem sua execução;
! pé9 superveniência de norma que torne legal, materíal ou formalmenteimpratícável; e
5. em resguardo do interesse público.

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAçÃo oRçAuEurÁnte: As despesas decorrentesdeste Termo de Fomento correrão à conta da seguinte Dotação: programa deTrabalho no 08'244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 33s0419g, Fonte no01600000, díscriminados na Nota de Empenho nJ'2020NE0041s, emitida em1911012020, no valor de R$ 1O0.OOO,OO (cem mil reais).

CLÁUSULA NONA - DA UGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: EStE TCTMO dCFomento terá vigência de 6. (seis) meses contados ae zltiotz»2l a zzto4t2o21,podendo ser prorrogado mediante soticitação do ÉÁn-cÉlno pRtvADo, devidamenteformalizada e justifióada, a ser apresentaoã ao pARCEIRo puBLlco em, no mÍnimo,trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFo ÚNtco: A prorrogaçã-o de ofício da vigência deste Termo de Fomentodeve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLlco quanoJ este der causa ao atraso naliberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso veriÍicado.

cLÁusuLA DÉcrilrA - DA DENúrucre: Este.Termo poderá ser denunciado:1' pela delíberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestadacom antecedência de 60 dias;
2' o3la inadímplência de qualquer de suas cláusulas ou condiçÕes, a critérío dopartícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedência de 30(trinta) dias;
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PARÁGRAro Únlco: ocorrendo gualquer das hípóteses previstas nesta cÍáusula,os partícipes são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data dadenúncia, competindo ao pARcElRo pRrvAóo a comprovação de apricação dosrecursos que houver recebído, na forma da cráusura Terceira.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANçÕES: peta execução da parceria emdesacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislaçãoespecífica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:| - Advertência;
ll- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo daadmínistração púbrica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrarparceria ou contrato com órgãos e entidades oe toJas ; ;;ã;r-1" nor"rno,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidaa reabílitação perante a propria autorídade que apricou a penaridade, que seráconcedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administraçãopública pelos prejuízos resultantes á apos decorrido o prazo da sanção aplicada combase no inciso il.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO: O PTESCNtE TErMO dCFornento será publicado, sob a forma de extrato, no óiário oficial do Estado, a serprovidenciada pela Adminístração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de suaassinatura, para oôorrer no prazo de vinte dias daquera data, quarquer que seja o seuvalor,.ainda que sem ônus.

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

PARÁGRAFo ÚNlco: concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, nocaso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,

dt
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poderá a Administração Públíca promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anterior.

cLlYS.uLA DÉclMA QUINTA - DA INALTENABTLTDADE: os equipamentos emateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados comcláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRo PRlvADo deverá formalizarpromessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de súa extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: ESIE TCrMO é CCICbTAdOcom fundamento na Lei 1g.o1gt2o14 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal deContas do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉnua - DO FORO: Os conftitos e divergências que seoriginarem deste Termo de Fomento, não solucionados petas vias amigáveis, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica ereito.

Manaus, 27 de outubro de2020

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCU SOCIAL

Parceiro Público
l§MA }ro }{caor 0ón lorcoi

lrlriuc

INSPETORIA
PHILIPPE ROBERT JEAN BAUZIERE

SALESI,ANA MISSIONIKTA DA ANIAZÔNN - PRO MENOR DOM
BOSCO

. parceiro privado

T

N Q,--<

CPF:
ome:

aJtí 3er7:7 -)? CPF: o 12 ^aRG: k- \,4 RG
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DITRIO OFICIAL
fr ponER ExECUTryo - seção II ff

oEstcNAR o procurador o" tl*totJoYÍn ctasse RoNÁLD DE souzA
CARPINTETRO PERES para, em substituição, 

"ú n" ,prãçao dos Íatos
refêridos no Processo em epígrafe.

PUBLIOUE§E.
GABINETE DO PROCURAOOR-GERAL DO ESTAOO, em Manaus, 29 de
outubro de 2020.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado doAmazonas

Protocolo 25857

PORTARIA NO 086/2020. GPGE
Â,LTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício
d.e 2020, aprovado na Lei Orgamentáaa n" SôOS de 30 de
dezsmbro dê 2019.e em seuicÉditos âdlcionals.

O PROCURADOR.GERÂL DO ESTADO,no uso dê suas atribuiçõeslegais, tendo em vista o disoosto no Art. 46 a" [.i n;ns,õ; ã"iS de agostod€ 20't9.
CONSIDERANDO a nece.ssidade de adequar algumas ctâssificâçõesdas despesas, quanro aos subtÍrutos elou as ãJJa,olãã" ii à*.,RESOLVE:

.. I - AlteÍar o Detalhamento da Despesa parâ o exercÍcto 2020, daUnida_de Orçamentária indicadã no nnexo'l aestã úÃriã,- 
-"

Íl - Anêxo l: com uma movimentação no u"roiàã Rt2.000.000,00(ooIS MILHÔEs DE REAIS);
lll - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicaçáo,retroagindo seus êfeitos a data oo rânçâmento no mês de outubro de 2020.

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

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

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHOprpcúrador-Gerat 
Oo gstaOo Oo Ámaiona-s

ANEXO I
í.IOOO PROCURÁOOiIA€ENAL DO ESIAOO
í.,1 03 PROCURÁDORIA-GEFAL DO ESTADO

Pasal
Eslado o
Encügc s@tai6
03.í22.m0í

TOraL (R8)
2.000.000,00

2-000-000,00

Frotocolo 25693

PORTARIA N. O872O2O.GPGE
DESIGNA substituto para o exercício da tnçao Oe Cirregedor daProcuradoria Geral do Estado.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exêrcÍcio da competênciâinscrita no art. 10, xvt, da Lei n. 1.639/8i (L"i ôr;À;;; ãã procuradoria
Geral do Estado),
CONSIDERANDO os fatos narrados e autuados no processo n. 66112020_PAF;
CONSIDERANOO o aíâstamento para tratamento de saúde do Exmo. Sr.Conegedor da Procuradoria Geral do Estado;
CoNSIDERANDO o disposto no artigo 6.0,5i.", Oa tei orgânica da pGE;

TIPO
DSF.

NO REG VALOF

A t I9r r001 2.000,000,00 0001

2.000.00030

RESENHAS DE PORTARIAS
0389/202&GSEFAZ.2í.1 O.2O DESIGNAR JORGE AUGUSTO BENTO DASILVA, TFE, mat. 000.6Í8-1A e MARy LuZ vLõe ÀnóóUE, Assessora
lV, mat.-249.608-9A, para FtSCALZeçÂO fÉCNtCn do tàimo ce Contrato
no 2212020-SEFAZ e a Fundação lnsfltuto Oe pesquisas Êconômicas-Fl-
PE.O39O/2O2O.GSEFAZ.21.1O.2O DESIGNAR VAN'óÉRLAN PIRES DA
SILVA, TATE, mat. i9O.4O$1A, para rospondor peU Càrencia de Contole
da.Arrêcadação-GCAR, no perÍodo de',tS a Zbfi.ZOZO, 

", 
,irtuO. O.

f 19r99u] do titular Gaspar Fernandês Neto, mat. .t 16.883_58. OXgil2O2O-
GSEFAZ-21.10.20 LOTAR GILDETH ptRES OtAS pRAóO Aqente portuário
ll, mal. 196.720-78, na Agência da Fazenda de parintins-ÃpAR, a contarde 1 5. 1 0.2020.0394/2020_GS EFAZ- 23.1 0.20 0es rcr.tÀÁ oÀntEL JOSUÉ
DE SOUZA, TATE, mat. OOO.743-9A, para responder peta gestao adminis-lrativa da Centrat de Atendimento ao Contriàuinte-inô.úós/2020-GsE-
FAA-26...10.20 PRORROGA período de Xome Omce áos'"árioor". 

" .o-
ra-Doradores do grupo de rlsco para infecção pelo CORONAVÍRUS-COVID
19, por mais 15 dias, a conrar de 29.10.2ó20.ô396 nOZO-çSéreZ_zA.lO.ZO
DESIGNAR MARCELO REGO SOARES, NNrE, ÀAi. iSOSAS.SE, P"'",
:"rn. qr"jiÍ? de suas atribuições, responder pela CheÍia do Departamento
de AdminiskagãG.DEpAD, no perÍodo de O9:11 a 18.1í.2020, em virtude
!1-c919es1a9 de férias tegat da rirutar Danielte Maia àràir* ertirt", ,"t.
í 90.350-04.0397 t21Zo-csEF AZ-27. 1 0.20 PRORRoGÀR 

-; 
desígnâ9ão

efeüvadá por intêrmédio da p:(, Nl O39Z2O2O-GSEFAZ,'a tim ãe que
ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ, Secretária erãcuíva'oe Assuntos
Adminiskativos-SEA, mat. 190.4124A, responder pela Secreúria de Estado
da Fazenda, no dia ZA.1O.2OZO, €m vlrtude Oa pronogação das férias legal
do seu tituleÍ.'
GABINETE DA SECRETÁRh EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus,28 de outubro dê 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretária Executiva de Assuntos Administrativos

Protocolo 2580í

PORTARIA
N" 0400/2020,csEFAZ

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercÍcio de 2020,
aprovado ne Lêi OrÇamentária no 5065 de 30 de dezembro dê. 20í9 e êm seus créditos âdicÍonals.

A SECRETÁRN DE EsTADo.DA FAZENDA, em exercÍclo, no uso de
s.ua-s atríbuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei no 4905
de 05 de agosto de 2019.

vÁLtDo 92MENTE COM AUTENTTCAçÃ}
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noExtrato 78i2020§EAs
ÍermoEspéeie: dê Fornento rio 0í3/2020.FEA§. Parles: ESTADO

por dâintêrmédio SÉCRETARÍÀ DE DAESTADÔ

de 2020

Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARICíLA TEIXÉIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Prolocolo 2s853
Manáus,2Zà€i outubro dê 2ô20.

MARIGÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

PORTARIA No 26272020-csEAs
A DE ESÍADO OA AS§STÊNCIA SOCIAUSEAS,

atrlbúBôes âutorha o pdgftiênto dê Aiáflã
êm

da Costa/Secrotariá
a sêividora: Maricíliá

de Eslâdo. Dêstino Períódo: Manai:apuru
Protocolo 25849 AirãoiAM 02J1 012020. Objetivo: Auiiliar ná assistência nêcêssáriâ

às medidas emergênciâis de enÍÍentamênto prevenção ao covrD-19 póspandemia, com recurso dê diárias fontê ô0 SEAS/TESOURO,
Manaus, 27 de outubro do 2020.

MARICÍLIA TEÍXEIRA DA COSTA
Secretária de Estâdo da Assistêncla Social

Prolocolo 25834

Mânaus, 27 de outubro de 2020.

MARICÍLÁ TEIXEIRA OA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

PORTARIA N' 256/2O2O.GSEAS .

DESIGNA como Gestora de parceria,-provenlente de Emenda parlamentar
Ilryd9 f exercício de 2020, a serviàora SocoRRO AúiileoOm OeNAZARÉ GoMEs ANDRÂDE, ASsESsoR III._.;ilcUl;-;; 256.833.0A.
lotadá no Departam€nto de protêção So.la da.icu-óÉôg, cerencia OeServiço9 Socioassistenciais e Açóes lntersêtoriais Oa prtteçao Sociat
BásÍca, paÍa, a pârtir de Z7t1Ot2O2O e durante toda a;ig;;;ia do ajuste,
ou até que seja determinada sua substitulÉo por outro a"ifOor, procedêr aFrscALüzAçÃo rÉcNtcA do rERMo oÊ rómelro n" oiilzozo+ees,
Íirmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermJAiã'Ja secretariade Estado da Asslstôncía SocialsEAs, atiavés do funOo estaOuat ae
§9]:tancla soclat-FEAS, e o INSTITUTô cur-ruilr-ããóESpoRTo ELAZER DO ESTADO DO AMAZONAS . ICDLAM.

CIENTIFIQUE§E, CUMPRA§E e PUBLIQUE.SE.
GABINETÉ DA §ECRETÁRIA DE EsTADo oa rcirÉierIõn socIAL,

em Manaus, 27 dê outubro de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária d6 Estado da Assistência Social

Protocolo 25850 Protocolo 25863

Extrato no ig0/2020.SEAS
!1pé1:l Termo de Fomônto.. no oí5/2020-FEAS. partes: ESTADODo-ÂMLoNAS, por inrerm_édio d" sEaÀÉiACiA áÊ"Ésrooo oa
19!!lIFNcrA socrAL . sEf!, 

"trG-oã-ÉüijÀdÊjrnourr_ oeAsstsrÊNcn soctAL - FEAs 
" " lrispÉioiiÃ-r_Àiir vlcuflA,CNPJ 04.566.352000i-60. ,:g"::llrdi po, ,r, i"prui-";bnte tesat,a- sra. MARTA CARMEL|TA oe uml colróeidÃo;"6i1".io: a transre-rência dos recursos provenientes da Emenda paÍlamentar no O2SIZO2Odo Deputado Estaduat Arvaro João C;;;b ;"'ü,aã:!a'ã aquisiçao ue

l1t1iT t"*:lentes e equipamentos para aprimorai J atãnoimento daseçoes desenvotvidas com o ôúblico atenàiao .,; Ér1.t" je à-üeçao Sociat
F:q"iul de Atta Comptexidaie -,{cothimento rnstirtijonai Uõ: s1701; pT:
08.24 4.32ss. 1 210. 0 0 1 1 : F R : o 1^60.9 go-o ; ro, +dü)-à i' iiÉ,-zãro* eooo r r,V_alor do Termo: R$ 100.000,00; vigen"r", o;iirãLj.ãsJ""*n,uao" ou2.7t't0t_2020 a 27t}5t2o21i Assin-a-ruá: zthotZoZiiiilo,c-"-rãacrlnr.,ru.üvo: 0 í .01.0301 .o 1 .031 1 o 1.ooog-orsê :rjáó _ i-íÃb: r-ui?;Ilnto oo 

"to,Lei Í 4.0í s/201 4, Resotuúo 
"yu,oi;-íõEt Ãi'""rn.irfrJ' iorr"tiv" n"008/2004-CGE.

Mânâus, 27 do outubro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária dE Estado da Assistência êàcial

PORTARIA N, 257'2020€§EAS
DESIGNA como Gestora de parceriâ, proveniente de Emenda parlamentar
Íirmada no exercÍcio de 2020, â servidora vicióÃil ÀôeLE MoRlzSCHWANBORN, ASSESSOR It, matríoJta n" ZSZOAO_iÁ, torada noDepartar1ello de proteção Sociat Espocial-DpsE, iÀÀF Coro"do, p",",
a partir de 2711012020 6 durante toda a vigência do ajuste, ou até que sejadeterminada sua substituição po-Í outro seúdor, procaá"r. 

"'fisClr-Éaç1.órEcNtcA do rERMo DE FoMENTo N.013á'0rô;úõ, nlr"oo ent,e o
FSTI?-O DO AMAZONAS, por intêrmédio aa Secret rii.ie Estado daAssistâncla socrarsEAS, através do runao Estaauaile nssistencta
::"1"]-JFAS,e a ASsoctAÇÃo DE MULHEREs ÃreÉintNxas. clsrDE SARA.

CIENTIFIQUE-§E, CUMPRA§E o PuÊLIQUE.SE.
GABINETE DA SEGRETÁRIA DE EsTADo onesilsêHciA SocIAL,

êm Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARICÍLIA TEIXE]RA DA COSTA
Secretária d€ Estado dâ Assistência Social

Protocolo 25865

Protocolo 258Si

PORTARIA N' 259I2O2O.GSEAS
DESIGNA como Gestor de parceria, proveniente de Emenda parlamentar
íirmâda no exercícío de 2020,.o servidor LlNcoLN DoüôLAs ROCHAALME|DA, SUPERVISOR, matrÍcuta n, +Oie-AAíeÉiü, totado no
?;',?1XT:T", !-".pJoreção. sociat Especist-oÉsÊ, pãr",'a parrir de1t t tvtzvzv e outanle toda a vigência do aiuste, ou até quê seja determinadasua subsritutção por outro servidor, procóder a HsclLáõÃo ieôr.rrCÀdo,TERMO DÉ FoMENTo N'015áo20.FEAS, rrrmaoolniie o ESTADOoo AMAzoNAs, por intermédio da secretaria i. Ê"trã. àà nssrstência

Espéciê: Termo de Fomento.. n" OfOfaOã0.ÊÉAS. partes: ESTADODo-AMAZoNAS, por intermédio d" sE;+iÃü üã'Élrooo ooAsstsrÊNcn soctAL . sEAS, rtrrér-;;';iJíü-,usraourLDE AsslsrÊNctA soctAl . FeÁs e . ãrcÃ óÀ'ãnlexço; crvpl

Diário 0Íicial do Estado do Âmazonas
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Plano de Trabalho SEAS

Nome

lnspetorio Salesiono Missionário da Amozônio - pró Menor Dom Bosco

CNPJ

04.j73.763/0087-SS

Endereço

Avenido Cosme Ferreiro, ne 5722 - Zumbi dos polmares
E-mail

promenor@ ismo.org.br

Ponto de referência
Próximo oo Terminol 5 de integroçdo (TS)

Município

Monous
UF

AM
CEP

6908442s
Telefone
(9 2 ) 3 2 3 8 -1 10 3 / (9 2 )3 6s 6-3460

(92) 98417-7089

Nome do Representante Legal
Philippe Roben leon Bauziere

CPF

s08.770.032-20
RG

v756557-
Órgão Expedidor
6CGPI/DIREX/DPF

Cargo

Di reto r Ad m in ist rotivo

Endereço

Avenido Cosme Ferrciro, ne 5722 - Zumbi dos polmores
Contato
(92) 98417-7089

CEP

69084425

2.COORDENADOR DO PRO.,ETO

3. RESPONSÁVEI rco

-tL
/

I

Nome

Luciono Lopes do Silvo

Profissão

Coordenadoro de projetos
N" de inscrição no Conselho

E-mail

Lulopes 26@hotmail.com
Contato
(92) 99s10-1022

O Coordenador do projeto é o responsável técnico?
Sim( ) Não(X )Casonã o, insira os dador do responsável técnico

Nome

Volzelene do Silvo Gomes Torres

ProÍissão

Assistente Social
N'de inscrição no Conselho
CRESi' 6732 15e Regiõo-AM

E-maiÍ

Le ne-torres@ hotm oil.com
Contato

(92) 99147-8602



4. DESCRçÃO DA REALTDADE:
Ê§s:

No:....""

com a ajuda de doações de um grupo de voluntários, o Pró Menor Dom Bosco é uma

instituição sem fins lucrativos de utilidade pública que oferece servíços de Assistêncía

Social. De acordo com a lei 13.019/2014, somos uma Organização da SocÍedade Civí1, e

através dos projetos socíais, promovemos a inclusão socíal com atendimento

socioeducativo de crianças, adolescentes, jovens e famílias em vulnerabilidade social,
necessitadas de assistência social básica. o trabalho realizado pelo pró Menor Dom
Bosco é desenvolvido através da inclusão social, possibilÍtando atendimento,

encaminhamentos e acompanhamentos dos beneficiários atendidos nos projetos. Os

servÍços ofertados pelo Pró-Menor Dom Bosco, são voltados desde sua fundação, às

famílías em vulnerabilÍdades e risco social comvínculos familiares fragilizados com os

problemas e mazelas sociais, que refletem em suas formações. Diante disso, o pro-

Menor Dom Bosco vísa revefter esta situação, através de ações preventivas que

possibilitam a proteção integral básica de enfrentamento à violação de direitos que

expôe os adolescentes e jovens à violências físicas e psicológicas, às drogas, à

prostituição e à exploração do trabalho infantí|.

Visando a prevenção, proteção e garantía de direitos, o pró-Menor Dom Bosco,

através de projetos sociaís em parcerías corn órgãos públicos e privados, e benfeitores,
promove aos adolescentes e jovens a viabilização da complementação alimentar,
educação, esporte, lazer, formação cidadã e cristã, fortalecÍmento dos vínculos
familiares e comunitários, oportunídades de inclusão social e de uma vida humana

mais digna com protagonÍsmo juvenil,

Ao longo desses 38 (trinta e oito) anos de existência, a instituíção pró-Menor

Dom Bosco, realizou diversos projetos que contribuíram com a manutenção dos
projetos sociais desta obra como: uma fábrica de picolé, fabrica de macarrão, as
oficinos escolos com os cursos de datilografia, marcenaria, solda elétríca e
lanternagem e pintura. Para acompanhar as mudanças na legislação e cumprir novas
determinações legais a instituição vem atualizando o tipo de atendimento oferecido
para a sociedade sem perder sua essência e identidade.

2



o Missão: Promover educação integral, humana e religiosa atraves d'é

projetos sociais que beneficÍem a inclusão social, o fortalecimento de vínculo

familiar e a assistência social básica.

r Visão: 5er referêncía na defesa e garantia de díreitos socioassistenciais

de adolescentes, jovens e seus familiares em situação de vulnerabilidade e risco

social.

. Compromissos fundamentais: promoção

fundamentais das crianças, dos adolescentes e dos

dos Direitos Humanos

jovens; Construção de

competências e habilidades das novas gerações para a vida e fortalecimento de

vínculos familiares.

o público alvo são adolescentes com idades entre 12 a 1.7 anos e jovens entre
18 e 22 anos dos gêneros masculínos e femininos que se encontram em situação de

vulnerabilidade social.

Para acesso aos serviços oferecidos, os adolescentes, jovens e suas famílias

oriundas de situação de vulnerabilÍdade socÍal e/ou famílias de baixa renda devem
apresentar comprovante de renda; declaração de trabalhador autônomo e/ou
desemprego; comprovante de beneficiários de programas/projetos socíais e

transferência de renda como o Bolsa Família; jovens em situação de violação de

direÍtos que são acompanhados pelas redes de proteção; conselhos de direito;
jovens e famílias encaminhados por instituições sociais parceiras e conselho de
direito.

As etapas do processo para seleção do púbtico alvo, tem início com a

distribuÍção de senhas para as comunÍdades, instituições parceiras, conselhos
tutelares, coordenadores sociais de escolas públicas, paróquias, órgãos públicos que

trabalham na proteção e garantia de direitos; estes, se responsabilizam em
distribuir as senhas para os adolescentes, jovens e famílias de acordo com o perfil
atendido pela osc; nas senhas distribuídas, constam data e hora para uma reunião
com os candídatos e responsáveis nos horários matutino e vespertino; a reuníão é
realizada pelo corpo técnico desta osc, onde são repassadas todas as informações
necessárÍas para a inclusão dos mesmos aos projetos sociaÍs oferecidos. Após a

reunião é feita a inscrição e o díagnostico social dos candidatos Ínscritos para

,l:
,t lli
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avaliação e seleção dos aprovados. os candidatos selecionados/aprovados devem

apresentar documentação necessária para finalizar o processo com matricula nos

cursos para realizar as atividades propostas no contra turno escotar regular formal.

Nos últimos dois anos (201g e 2019) o pró Menor Dom Bosco ofertou os

seguintes serviços:

o Proteção Social Básica, através do Projeto Família Solidária que compõem os

serviços de fortalecimento de vínculos e os laços de inclusão para crianças,

adolescentes e jovens de baixa renda em situação de vulnerabilidade e risco

social, e sua respectiva família, devido à situação de desvantagem pessoal

resultante da sua

vulnera bilida de.

próprÍa condição de pobreza que agrava s ua

o lncentivo ao Protagonismo Social, através de cursos de iniciação profissional,

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e oríentação para vida

profissional;

o lnclusão dígital de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social;

o lnclusão de cerca de 1000 jovens no Programa de aprendizagem profissional;

o Promoveu formações de adolescentes e jovens com rodas de conversas com

facilitadores e mediadores para orientação e planejamento parê projeto de

vida através de parcerias com universidades UEA e La salle;
r Atendimento e acompanhamento psicossocial de adolescentes, iovens e

fa mílias em vulnerabilidade social;

' Ações sociais em parcerias com órgãos públicos para emissão de

documentos, cuidados com à saúde e beleza dos alunos e comunidade;

o Realização de palestras informativas em parcerias com: oAB, sRT, MTE,

MPT, TRI Hospital Tropical, SEMASC - Saúde da mulher.

o Articulações corn os conselhos e fóruns de Direitos como: CMDCA _

conselho Municipal dos DireÍtos da criança e do Adolescente; FEDCA -

Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente do

Estado do Amazonas; CMAS - conselho Municípal de Assistência social, para

ações que favoreçam a proteção e garantia de direitos do público alvo

atendido por esta Entidade.

4



Destaca-se como potencialidades do pró Menor Dom Bosco a atuação da

instituição em espaços democráticos como: Conselhos, Fóruns, Conferências, Tribunas

populares, municipal e estadual, Rede salesiana Brasil de Ação social (RSB).

4.2, Caracterização do entorno

Em2020 o Pró Menor Dom Bosco direcionou suas atividades e serviços para a

zona leste de Manaus. segundo dados do IBGE (2019) a zona leste de Manaus é a

maior em território e a segunda em número de habitantes, com aproximadamente

542 mil/hab. A renda mensal da população em 2019 era de RS 82O,OO (oÍtocentos e

vinte) reais.

Nesta área o comércio se destaca ao longo da Avenida Autaz Mirim (Grande

circular)e nos shoppings Grande circular, cidade Leste e uaisão shopping José.

o Pró Menor reconhecendo a importância da articulação com os parceÍros e a
rede socioassÍstencialda área onde está atuando buscou identificar as organizações

que ajudam a viabilizar o acesso da população aos serviços.

Rede de Assistência: CRAS

Contato/responsável: Ávila Maria - Assistente Social

Parcería/articulação: em 2o2o após a mudança da instituÍção para a zona

leste, com encamÍnhamento de adolescentes e jovens oriundos de

assístência social básica.

Endereço: Rua Rio Finito s/n São José lll

Unidade Operacional CREAS

contato/responsável: Glória carvalho - Assistente sociar

Parceria/articulação: Encaminhamento para atendimentos diversos

Endereço:

at

a

a

O conselho de Direito: cMDcA - conserho Municipar dos Direitos da
Criança e do Adolescente

5



Rede de Proteção: Conselho Tutelar

contato/responsável: Marcos Lima da cunha/carla olívia simplício Ribeiro

a

a

Parceria/articulação: Encaminhamentos para inclusão de adolescentes nos

programas e projetos e acompanhamento.

Endereço: AvenÍda Autaz Mírim, subsolo do shoppÍng cidade Leste

Tancredo Neves - Fone: 36gL-7297 / 9gg44_5629/ Av. Grande Circutar, ne

5613 - Bairro São José I - Tel. (gll324g-7tg)/gg}44-5628

Rede de Proteção Unidade Operacional DEpCA:

Contato/respons ável : Joice Coel ho

Parceria/articulação: Encaminhamentos para inclusão de adolescentes nos

programas e projetos e acompanhamento.

Endereço: Av. Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, s/n _ Aleixo

saúde: HospÍtal e pronto socorro Dr. João Lúcio pereira Machado

Parceria/a rticulação: Encaminhamentos para atendimentos de adoÍescente

com acompanhamento.

Endereço: Av. Cosme Ferreira, gg37 - Coroado

Captação de Recursos Financeíros

Loja Bemol

Contato/responsável : Íta Io Brito

Parceria/artículação: doação de material com pequenas avarias

Fone: (92) 3133-3738 / (92) 99261-6001

SESC - Mesa Brasil

Contato/responsável : Ferna ndo

Parceria/articulação: Doações de frutas, verduras e gêneros alimentícios em
gera l.

Fone: (92) 212!-5377

Geração de Renda e Cursos profissionalizantes:

a

o

a
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CETAM

Contato/responsável: Sre Joesia pacheco

Parceria/articulaçâo; firmada em 2019 - ofertas de cursos informática

básica gratuita para os alunos de baíxa renda.

a Projeto lnterativo - Descarte Correto

Contato/res ponsável : Aless a ndro Dinel I i

Parceria/articulação: firmada em 201g - ofertas de cursos diversos off-rine
para a comunidade de baixa renda.

z

4.3. Caracterizaçâo do público atendido

conforme levantamento realizado a paftir dos atendimentos realizados em
20L9, o Pró Menor Dom Bosco atualmente atende cerca de 400 adolescentes e

jovens. Conforme o perfil abaixo:

Sexo e Faixa ria - Fisura l-

MASCUTINO L424

CriênÇas Crianças(0-11anos)

Adol escentes (12 - 17 a nos)

Jovens (18-29anos)

FEMININO

Cri a nças (0 - 11 a nos)

Adolescentes (12 - 17 a nos)

Jove ns (18 - 29 a nos)

TOTAL

2

37s

L047

916

2

256

658

2340

- À.dÊ,€s(€ites

J§r.ens

idôl€sa€ntÊs

Criançãs -,:c[Êl.ls

A predominância nos atendidos tem sído adolescentes e jovens com idade
entre 12 e 20 anos

1
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Sc,clal: ü"38ti,
Éusca atil,al 15,43ê/À *
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i
I
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FOÊMÀ DE ÂCESsO
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Em sua grande maioria os atendidos buscam os serviços oferecidos de forma

espontânea, seguidos pela busca ativa quando se tratar de um público muito
especifico.
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J
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ttiJ

53

'1543

Um dos critérios para ingressar nos cursos e atividades no pró Menor Dom

Bosco é estar matriculado na escola regular - quando este não estiver concluído o

Ensino Médio.
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A renda familiaréde l sarárÍomínimo por família para a maioria dos

atendimentos.

5. DESCRTçÃO DO PROJETO

PROJETO/OBJETO DA EMENDA PARTAMENTAR:

Projeto: Proteção Social Básica com serviços de inclusão socíoeducativas e

forta leci mento de vínculo fa mi lia r.

Emenda o48l2otg valor 100.000,00 - Autora: Joana D'arc cordeiro

obieto: o objeto solicitado nesta proposta é a aquisição de serviços de pessoa física,
despesas trabalhistas, seryiços de pessoa jurídica, gênero alimentício, higiene e

limpeza, visando atender os adolescentes e jovens com inclusão socioeducativa,

voltada para a preparação para mundo do trabalho com inclusão digital e atividades
que favoreçam o desenvolvimento psicossocíal e protagonismo juvenil como garantia

de direitos à alÍmentação, atÍvidades desportivas, lúdicas, recreativas, reforço de

aprendízagem escolar, estímulos à crÍativÍdades e fortalecimento de vínculo famÍliar.

II



Início: OUTUBR0/2020 Término: ABRIL/2021

o Pró Menor Dom Bosco após 38 anos atendendo a população da zona centro
oeste de Manaus, em 2020 direcionou seus serviços para a zona leste da cidade. Dados

demográficos e diagnósticos sociaís dos habitantes dessa região apresentam baixos
índices de desenvolvimento humano devido ao crescimento desordenado de novos
bairros e insuficíência de políticas públicas que viabilizem a inclusão socíal, voltada
para assistência social e indisponibilidade de atividades socioeducativas para

adolescentes e jovens. o Pró Menor Dom Bosco entendendo a necessidade dessa
parcela da população acredita que através dos projeto s Sonhar Futuro e ConstruÍr

Futuro poderá contribuir para o desenvolvimento de adolescentes e jovens, com a

realização de atívidades despottivas, recreativas e cultural, além de reforço de

aprendizagem escolar e educação religiosa, inclusão digital, preparação pra o mundo
do trabalho e protagonismo buscando contribuir com o fortalecimento de vinculo

famÍliar e a valorização da vida humana,

GERÂI:

a Promover a inclusão socíoeducativa de adolescentes e jovens das comunidades

da zona leste, em vulnerabiridade social na faixa etária de 12 a 22 anos de

idade; viabilizando inclusão socioeducativa e protagonismo juvenil, além de

contribuir com a formação humana e cristã, com desenvolvimento psicossociar

através de atividades lúdicas e recreatívas, atividades desportivas e de reforço

de aprendizagem escolar que favoreça a ínclusão e transformação social com
assistêncÍa social básica.

Promover a inclusão com socialização através de atividades socioeducatÍvas
que favoreça o desenvolvimento intelectual, físíco e moral de adolescentes em

vulnera bilidade social.

12
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garantia de direitos e meÍo de enfrentamento a violações de direitos com a

a Viabilizar a inclusão digital, forma ção humana e cristã com favorecimento à

a

a

a

prevenção a criminalização, violência, uso de drogas e discriminação de

qualquer seguimento.

oportunizar aos jovens, atÍvidades desportivas, lúdicas, recreativas como

música, dança, teatro e reforço de aprendizagem escolar que possam contribuir
com a educação e estímulos a criatividades, raciocínios lógicos, para

competências e habilidades que contribuam com o desenvolvimento

psicossocial e protagonismo juvenil.

Fortalecer a convivência e os vínculos familiares como meio de valorÍzação da

família e transformação de vidas humanas.

Adolescentes e jovens das comunidades dazona Leste, com o perfil de 12 anos

a 22 anos de idade em vulnerabilidade social.

o Proporcionar atividades socioeducativas, recreativas, de ínteração e proteção

social para 400 adolescentes e jovens em um período de 06 meses.

o Realizar bÍmestralmente 01 palestra com roda de conversa abordando temas
da realidade juvenil para 200 beneficiários do projeto.

o lntroduzir 80 adolescentes nas oficinas de música e teatro durante 06 meses.
o Melhorar e/ou recuperar as relações familiares de aproximadamente g0% dos

adolescentes e jovens através de encontros formativos com as famílías,

6. PRocEDtMENToS METoDolóercos

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais
Resolução ns109/2009 ' a oferta dos serviços de proteção social básica tem
característica preventiva, com foco na afirmação de direitos e desenvolvimento de
capacidades e potencialÍdades. Assim, as ações serão traçadas com planejamento e

desenvolvimento de atividades que:

13
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o Incentivem o protagonismo juvenil;

o Desenvolvam capacidade de comunicação e de criação;

C-A-
No:..,.,..,.,

o Valorize a diversÍdade da condição juvenil;

r sensibilize para construção de competências para a vida profissional;

r Promovam a convivência social através do esporte e arte-cultura.

O Projeto "Proteção Social Básico em meio aberto e fortalecimento de vínculos"

será realizado e desenvolvido por uma equípe multidisciplinar da instituição pró-

Menor Dom Bosco com a ajuda de parceiros que contribuirão com recursos humanos,

materiais, equipamentos. A formação dos adolescentes será realizada por uma equipe

composta de: educadores sociais, assistente social, psicóloga, pedagogo, estagiários e

voluntários que contribuirão com a formação humana e cristã, através de diálogos e

roda de conversas, palestras, atividades desportÍvas e recreativas com esportes

diversos, teatro, dança, música e reforço de aprendizagem escolar nos turnos matutino

e vespertino, de segunda a sexta feira pelo período de 06 (seis) meses de curso por

ano, com início prevÍsto para a segunda quinzena do ano de 2020. O processo seletivo

é realízado através da ínscrição e preenchimento de uma ficha social, onde será

analisado o perfil socioeconômico do adolescente.

7. CRONOGRAMA DE rXeCUçÃO DAS ATTVIDADES (Metos e etopos do projeto)

Meta Etapa EspeciÍicação das

atÍvidades
lndicar Físico Duração

Unid Quant. lnÍcio Término

1. Promover o

inclusõo

socioeducotivo

com atividodes
gue Jovoreço o

desenvolvimento

intelectuol, Íisico
e moral de

odolescentes,

jovens e seus

fomiliares em

vulnerobilidode

sociol.

7.7
Acolhimento/escuto
e identificoçõo dos

demondas e

possibilidades.

7.7.1 Atividode:
Reunião com
otendidos e

responsóveis.

Corga hordria:02h
Dios:07 oo mês

Turno: Motutino e

vespertino
Quantidode de

otendimentos: 400
Profissionois
envolvidos:
Assistente Sociol e
Psicólogo.

Adolescentes
ou jovens e

suos famílios.
400 10/2020 04/202 1

7.2 Recebimentos
dos fichos com

entrevistos
socioeconômicos e

7.7.2 Atividode:
Construçõo do plono
de otendimento poro
as demondas,

Adolescentes
ou jovens 400 10/2020 

/,.
oatzozt ,/
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Elaboroção do
diognóstico social
(perfil do usuório).

I

zírti'

inclusdo digital,

formação humono
com

favoreclmento à
gorontio de

direitos e meio de

enfrentamento o

violoções de

direitos com o

prevenção o

criminolizoçõo,

violêncio, uso de

drogos e

discriminoção de
quolquer

seguimento.

2 o

7.3 ldentifrcor e
distribuir o
quontidade de
otendidos por
grupos/turmos,

2.1 Reolizor
otividodes que
proporcione o
conhecimento de
direitos e deveres e
o papel no
sociedade.

Língua Portugueso
(Gromotico e
Redoção)
Corgo Hoúrio:3
horos semonais
7.7.4 Atividqde:
Motemático
Corga horória: th
40mín semonols
7.7.5 Ativldade:
Sustentobilidode e

Educoção Amhientol
Cotgo horário: 45
min pot semono
1.7.6 Atividade:
Educoçõo
Tecnológico
Corgo horário: th
40min semonois.
1.7.7 Atividade:
Recreoção e esporte
Corgo horório: 2h e
30min semonois

Adolescentes
ou jovens 400 10/2020

ts

Tü

04/2021

2.1.1 Atividode:04
palestros obordondo
temos tronsversols.
Corgo horário: A1

horo codo otividode,
Turno: Motutino e
vespertino

Quantidode de
otendimentos:02
turmos com 40
odolescentes e
jovens.

Profissionois
envolvidos:
Assistente Sociol.
Psicólogo, Pedogogo
e convidados,

Adolescentes e

Jovens 320 10/2020 04/2021

Oportunizor
oos jovens,

otividodes

desportivos,

lúdicas,

recreotivos como

música, danço,

teotro e reÍorça

de aprendizogem

escolor que

possom contribuir
com o educoção e

estlmulos o

criatividodeS

rociocínios

lógicos, poro

3.

3.7 Reolizor
otividddesde formo
o desenvolver o
porticipação e
sociabilidade por
meio dos olicinos
de músico e teotro.

3.1,2 Ativtdode: O2

oficinos lúdicos
Cargo horário: 04
horas
Dio: 01 (uma) vez

poÍ semono
Turno: Motutino e
vespertino

Quontidade de
otendimentos:80
Profissionois
envolvidos: Educodor
Sociol e Estogiários
dos cursos de músico
e teotÍo do
Universidode
Estoduol do
Amozonos (UEA)

Adolescentes 80 10/2020 04/2021

/,
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hobilidades que

contribuom com o

epsicossociol

protctgonlsmo

juvenil.

4. Fortalecer o

convivêncio e os

vinculos

fomiliores como
meio de

volorizoçõo do

lonilio e

transformoção de

vidos humanos.

4,7 Promovet
encontros que
volorize o
copocidode
protetivo dos pais
poro com os frlhos,
orientoções sobrc o

uso obusivo de
entorpecentes
(drogos) e o
violêncio em seus

diversos aspectas,

4.7.2 Atividode:
Reolizoção de 03
reuniões com os
responsáveis dos
atendldos
Corgo horória:01
horo e 30 mlnutos
futno: Motutino e

vespertino

Quontidade de
otendimentos: 200
nos doisturnos
Prolissionais
envolvidos: Todo o
corpo detécnico,

lovens 04/2021

8. AFERIçÃO DOS RESUTTADOS

Promover o ínclusõo com
sociolizaçõo otrovés de
otividodes socioeducotivos
que fovoreça o

d esenvalvi mento i ntel ect uol,

Jisico e morol de odolescentes

em vul nera bi I ido de so ci o l.

Retultados esperados Meios de verificação

Certifcor cerca de gO%

otendidos de ocordo com o
desenvolvimento e
oproveitomento dos otividodes
oferecidas oo linat do periodo de
execução,

Melhoror o nível do outoestimo
de oproximodomente 360
(trezentos e sessento)
odolescentes e jovens
otendidos no proieto.

Diognóstico social; ficho de
otendimento/ evolução dos
fomílios; Ficho de frequêncio dos
benefi ci á ri os e reg i st ro fotog rófico.

o inclusão digitol,
formoção hunono integrol
com Íovorecimento à
gorantio de direitos e meio de
enÍrento mento a vi o! o ções de
direitos com o prevençõo o
c ri mi no li zoção, vio I ênci o, uso

de drogos e discriminoçõo de
quolquer seguimento.

Oferecer inclusõo digitol que

fovoreço o copocitação que
viobilize o inclusão profissionol
poro gorontio de dircitos e
gronde relevâncio em suo

realidode.

Atender 320 (trczentos e vinte)
odolescentes e jovens com
potticipoção otiva nos
ot ivi do des p o ra certifi coçã o,

Lista de lrequência; rtcho de
otendimento; ficho de
encominhomento: relotório e
registro ÍotogróÍico.
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Oportunizor oos jovens,

otividodes desportivos,

lúdicos, recreotlvos como
müsico, ddnçd, teotro e

reforço de oprendizogem

escolor que possom

contribuir com o educação e

estímulos o criatívidades,
rociocínios lógicos, poto
competências e hobilidades
que contribuom com o

d esenv olv i m e nto psi coss ocio I
e protogonismo juvenil.

O oumento do interesse peta

arte e culturo.

Oportunizor o 80 (oitento)
odolescentes otivldodes que

fovoreço o inclusão desportiva
e o desenvolvimento
psicossociol e protogonismo
dos otendidos.

Frequêncio; ficho de
otendimento /evolução dos
f a m ílias ; r eg i stro fotog rófi co.

o convlvênclo e os
vínculos fomiliores como
meio de volort2oçõo do

fomília e tronsJormoção de
vldos humonos.

Fortolecer

Fortolecer e/ou reotor loços

fomiliores,

Fortolecer vínculo de 2N
(duzentos) Jomllios com o
portici poção e dproveitomento
dos otividades dos
beneficiários.

Quantidode de ceniÍícados
emitidos; ficho de otendimento
/evolução dos fomllios; relotório e
registro Íotogrófrco.

9. DESCRTçÃO DAS DESPESAS E RECETTAS

9. 1. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISrAS

9.2.1 PTANO DE APUCAçÃO

9.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA ITEM

Valor dlsponi bilizado pela Emenda 100.000,000

TOTAT DA RECEITA + 100.000,000

- Serviço Pessoa Física
Rs 13.245,60

- Despesas Trabalhistas
Rs 3.311,28

- Serviço Pessoa Jurídica
R5 2.544,90

- Compra de gêneros alimentícios
R$ 57,827,22

- Higiene e Limpeza
Rs 23.077,00

ORDEM ESPECTFTCAçÃo
qTD DE

PROFtSStONA|S
QTD DE

MESES

VATOR

MENSAT (RSI
VALOR

TOTAL íRSI

DESCRTçÃo DA
ATIVIDADE

01 Assistente Social 01 05 2.207,60 13.245,60

5êrá Íesponsávcl pêla

seleção dos
benetlciários atíavés de

triatem
socioeconômica, ,

acompanhamento dos
beneffciários atendidos

e elaborâção de
relatórios das atividades

reallzadas.
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ORDEM ESPECTFTCAçÃO
DE

PROFTSSIONAtS

D

MESES MENSAL TOTAL Rs) ATIVIDADE

DESCR DA

lNss

331,13 1.986,78

tra ba lhistas deduzidos
do sa lá rio do

proÍissional de
Assistência Social.

3,311,28

sERV|çO DE

ORDEM ESPECTFTCAçÃO
PROFtSSIONAtS

QTD DE

MESES MENSAL (R
VALOR

TOTAL ATIVIDADE

OA

01 TÊLETONIA FIXA 01 06 424,15 2.544,90

na

ôs

e âss

comcomunicação
Íamílias

responsáveis
beneÍiciárioe
parceiros de

e/ou
pelos

e com o5

Rede de

b

ORDEM ESPECIFTCÂçÃo UNIDADE QTD
VATOR

UNlTÁRIO íRS) TOÍAL (RS)

VALOR DESCRTçÃO DA
ATIVIDADE

01 FLOCÃO frd 30 65,00 1.950,00

02 TRIGO COM FERMENTO frd 20 42,0O 840,00

03 SARDINHA EM LATA cx 15 158,00 2.37O,O0

04 MACARRÃO Írd 45 55,00 2.475,00

05 ARROZ cx 25 128,00 3.200,00

05 FEUÃO cÂRtocA frd 10 240,0t 2.400,1O

07 MITHO PARA PIPOCA frd 10 68,00 680,00

08 LEITE PÓ INTEGRAT 4OOG frd 40 260,00 10.400,00

09 REFRIGERANTE COM 9UN pct 10 45,00 450,00

10 IARINHA AMARELA frd 10 135,00 1.350,00

11 AçUCAR frd s0 99,00 4.950,00

72 250G frd 30 107,00 3.210,00

13 ACHOCOI.ATADO Írd 30 99,90 2,997,00

14 CREAM cx 25 77,60 1.940,00

15 EISCOITO MAISENA cx 20 95,00 1.900,00
16 tTo cx 50 67,O0 3.350,00

t7 BOLACHA E SAL frd 10 8100 850,00

18 MARGARINA cx 30 58,00 1.740,o0

19 cx t2 65,01 780,12

20 SATSHICHA HOTDOG kg 50 9,98 499,00

2l BOtA pct 50 10,00 500,00

22 ELA kg 30 35,00 1,0s0,00

23 PRESUNTO DE PERU kg 30 35,00 1.050,00

Sêrãô utilirados para o lanche

dos beneÍiciáíios que
perticiparão das atlvidad6

inÍormãdas e disponibilizêdâs
pelã fitidade realiradora do

projeto.
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OLEO DE SOIA 105,00 1.575,00

FARINHA IÁCTA SACHE 128,50 1.285,00

suco cx UND 104,00 1.040,00

ITE CONDENSADO 1l2,oo 1.120,00

DE LEITE

37.821,22

HIGIENE E LIMPEZA 33.90,30

ORDEM ESPECTFTCAçÃO UNIDADE QTD
VALOR

uN|TÁRto (Rs)
VATOR

TOTAL (Rs)
DESCRTçÂO DA

ATIVIDADE

01 DETERGENTE UqUIDO cx 20 42,00 840,00

Será utilizado na

limpeza/higieoização dos
ambients onde serão realizadas

es etividads: salas de aula,
pátios, banheiros, refeitório e

cotinha.

02 DESINFETANTE cx 20 56,50 1.130,00

03 ÁGUA SANIIÁRIA cx 18 36,00 648,00

04 TIMPADOR MULTIUSO cx 10 107,00 1.070,00

05 SABÂO EM PO COM 27 frd 20 93,00 1860,00

06 PANO DE CHÃO und 300 2,50 750,00

07 PANO DE PRATO und 50 5,00 250,00

08 ESPONJA DE LAVAR LOUçA cx 15 36,00 540,00

09 IUVA IÁTEX cx 25 42,00 1.050,00

10 TOUCA DESCARTÁVEL TNT pct 30 16,50 495,00

11 VASSOURA DE PIAçAVA und 60 6,50 390,00

12 VASSOURA VARRE MAIS und 30 7,80 23400

13 ROOOS und 30 7,OA 210,00

14 ODORIZADOR AEROSOL BOM AR CX 10 90,50 905,00

15 sAco DE Llxo 1001 Írd 20 745,00 2.900,00

L6 sAco DE Lrxo 501 frd 20 125,00 2.500,00

17 SACO DE LIXO DE 3OL frd 20 125,00 2.500,00

18 PAPET HIGIÊNICO Írd 30 49,00 1.470,00

19 PAPEL TOALHA frd 10 57,60 576,00

20 FLANELAS dz 10 43,00 430,00

2l LUVAS MUCAMBO und 40 6,60 264,O0

22 PEORA SAN]TARIA dz 10 25,00 250,00

23 SABÃO EM PEORA cx 15 8s,00 t.275,00

24 LÃ DE AçO BOMBRTL pct 10 33,00 330,00

25 LIMPA ALUMINIO cx 5 42,00 210,00

VATOR TOTAL + 1.284,40 23,077,OO

(.Rs),TOTAT ' GERAL

loo.ooo,ooo

,4,r
t9



3E/1

10. cRoNoGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,OO)

I'lo;,...

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO

o AGOSTO S ETEM B OUTUBRO NOVEM BRO DEZEMBRO
roo.ooo,oo /

11. DEcLARAçÃo oo pARcElRo pRtvADo

oesrRvaçÃo: Quandoadeclaraçãoprestadapeloparceiroprivadodatardemaisde30(trinta)dias,
exi gir-se-á a s ua retifi ca ção pa ra celebraçã o do Termo de Fomento ou Termo de pa rceri a.

12. APROVAçÃO pilo PARCEÍRO púBLtCO;

Na qua dad e de rep re5 enta nte I ega do pa rcel ro p r va do, decl a ro, pa ra fi ns de prova u nto Esta do d Amao o zona s
pa ra os efei tos s ob as pena s d Lei que n ext 5 te q U q uer débi to d e mo I tuaçã d .t d I en dra OU o e na mp c a opro ponente com o Tes ouro Es ta dua ou qua q u er órgã o o enti d a de da ad mt nt 5 tra ça o p u bt tc ta dua
a tra ns ferê ct dos

es que mpeça
a Iec U rs os

Pede Deferimento,

Manaus'-É- ae ;'*í'*fu' -de ":t>u& -'
,

rcêt ro do
l:ffiri*:r

Obs.: Assinor no data de en trodo do

APROVADO:

LOCAL E DAIA:

'YAom,trrn L$ r--p-'hltuztroro

PARCEIRO PÚBLICO [fiüefle[,{actdo

res enta nte I res onsável ela libera ão dos recursos unídade conc
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