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GOVENNODO

TERMO DE FOMENTO NO O15I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO No a$12a2;§.FEAS, QUEENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAzoNAs, poR tnrenuÉDto DA sEcRETARtA
DE ESTADo DA asstsrÊnctA soclAL _ sEAS,ArnavÉs Do FUNDo esreoúal DE
asstsrÊucrA soctAL - FEAS E rnóperonre
LAURA VICUTTE

No dia 27 de outubro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADo DA lsstsrÊruGlA soclAL-sEAS, situada na AvenÍda Darcy vargas,
77, chapada, cEp no 6g.050-020, o ESTADO Do AMAzoNAs, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO DA RSSISTÊNCN SOCIAL.SEAS, CNPJ NO
01'742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE RsslsrÊrucl,q soclAL -FEAS, CNPJ No 01.arT.142/0001-5g, doravante designado simpresmente
PARCEIRO PUBLlco, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARIGÍL|A TEIXEIRA DA cosTA, brasiteira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 193.07g.962-91, residente e
domicíliada na Rua Visconde de porto seguro, no 500, Flores, cEp 6g.0sg-0g0,
Manaus/AM, e do outro rado, TNSPEToRIA LAURA vrcuNA, cNpJ:
04'566,352/0001-60, Associação privada, com sua sede em: Av. André Araújo, no
2230, Petrópolis, cEp no 69.0s7-02s, Manaus/AM, neste ato representada por sua
representante legal, a Sra. MARIA CARMELITA DE LIMA cONcElÇÃO, brasÍleira,
solteira, Assistente social, com inscrição no RG sob o no 0474236-4, SESEG/AM, e
no CPF sob o no 192.927.912-49, com residência e domicílio em: Av. André Araújo,no 2230, Petrópolis, cEp no 6g.os7-02s, Manaus/AM, doravante designada
PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
01.01.03í10í.000002s6.2020 - SEAS, doravante referido por pRocEsso, na
presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE
FOMENTO, de acordo com as minutas aprovadas no Processo n. 0017g3/2016-pGE
e 87115 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01g12014, Resolução n" 12112 e
lnstrução Normativa n'08/2004-SCl/ccE, e petas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos proven Íentes da Emenda Parlamentar no 02S12OZ0 do
Deputado Estadual Akaro João Campelo da Mata, para aquisição de materi
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permanentes e equípamentos para aprimorar o atendimento das ações desenvolvidas
com o público atendido no Projeto de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Acolhimento I nstitucional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A COOPCTAçáO MÚIUA dOS
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCEIRO PUBLIGO reatizará:
1. Ao PARCETRO pRrvADo o repasse da quantia referida na cúusur_A DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCETRO PR|VADO reatizará:
1' Execução do objeto desta parcerÍa, com observância do plano de trabalho e do
cronograma de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;
2' Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicada a sra. MARIA CARMELITA DE LIMA coNcElçÃo, brasileira, solteira,
Assistente social, RG no 0474736-4, SESEG/AM, cpF no 192.927.g12_4g, como
responsável solidária pela execução das atividades e cumprímento das metaspactuadas na parceria.

cLÁusuLA TERGEIRA - DAS OBRIGAçÕES: para realizaçâo do objeto destaparcelria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBLICO
1. LibErAr EM PARCELA ÚNICA, A qUANtiA rEfcridA NA CúUSULA DE VALOR, NA
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
2' Proceder a orientação, fiscalízação e avalíação 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, desvio de finalidade. entre

;[,1"r^i,,:.vida 
tomada de contas especiat, conforme determina a Resoluç;;;;:p
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A) PARCETRO PRTVADO
1' ApJicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

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

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

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

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

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

6' Manter os recursos transferidos petos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituiçâo fihanceira, qual seja: AGÊNclA No 2462-g, coNTA No
59'854'2 , BANCO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente n" 

"*".rfão 
do objeto deste ajuste;

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

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

9' PÔr adesivo nos bens móvels adquiridos com recursos provenientes deste termo,
que indiquem sua origem, conforme determinação do PARCEIRO púBLlCO.

PARÁGRAFO ÚNlco - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar o
quantitativo prwisto para execuçâo desta parceria poderá ser reduzido até a etapa
que apresente funcionalidade, se for o caso.

GLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLIDADES: Os partícipes

,"tilúN
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A) PARCE|RO púetrco:
1. Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.

B) PARCETRO PRrvADo:
1. Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.
2. 'Pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebÍdos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquirídos.

cLÁusuLA QUINTA - DA FlscAltzAÇÃo: o pARcEtRo púBuco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO PRIMEtRo: para implantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PUBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competêncía ou firmar parceria com orgãos ou entidades que se
situem próximos ao local da aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PUBLICO EMitirá rCIAtóriO téCNiCO dC
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, QUe o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo pARCEIRO PR|VADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado através de portaria,
a qual será publicada posteriormente.

cLÁusuLA §EXTA - DA UTILIZAÇÃO Oe SÍMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento , nomes,
imagen s que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servido
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cLÁusuLA SÉTIMA - Do vALoR: o valor gtobaldo presente Termo de Fomento é
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

cLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRçAMENtÁRle:As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: programa de
Trabalho no 08.244.323s.1210,0011, Natureza da Dàspesa no 44s04201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE0041g, emitida em
2011012020, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNCIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo deFomento terá vigência de 7_ (sete) meses contados oe zltiotZo2o a 2zto5t2»21,podendo ser prorrogado mediante solicitação do ÉÀnôÉrno pRtvADo, oãvioamenteformalizada e justiíicada, a s.el apresentadã ao pARcElRo pUBLlco em, no mínimo,trinta dias antes do termino jnicíalmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNIco: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLlco quanoo este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso veríficado.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DENUNCTA: Este Termo poderá ser denunciado:
1' pela delíberação 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(trínta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem sua execução;4' pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmente
imp.raticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNlco: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula,os partícipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao pARcErRo pRrvADo a comprovação de apricação dos
recursos que houver recebÍdo, na forma da cláusula Terceira.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ DAS sANçÕeS: Pela execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sançÕes:

I
Av. DarcyVargas, 7/ -Chapada
Fonq [92J 2t2t-7ó21
Manaus-AM . CEp 69050420

Secretaria de
Assistência social



5dt

À&ffiZCIrufi§

I - Advertência;
ll- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento

de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por pruzo não superior a dois anoq '

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrarparceria ou contrato com órgãos e entídades de todas as esferas de governo,
enquanfo perdurarem os motivos determÍnantes da punição ou até que seja promovidaa reabilítação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prczoda sanção aplicada com
base no inciso lt.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: ESIC TErMO dE FOMCNTOpoderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum ,.oroo 
"ntr" 

À parceÍros,
vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA PUBLTCAÇÃO: O PTCSENIE TErMO dCFomento será publicado, sob a forma de extrato, no óiário oficial do Estado, a serprovidenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRtDos: Na data da conctusãoou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,produzidos ou transformados com recursos repassados pelo pARcElRo puBllco
serão de titutaridade 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,
poderá a AdminÍstração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitosreferidos na Cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILIDADE: OS CqUiPAMENIOS Emateriais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRo pRlvADo deverá formal-izar promessa \de transferência da propriedade à admínistração púbtica, na hipótese oe suà à;;;r-t-qe#
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CLÁUSULA DÉC]MA SEXTA- DO FUNDAMENTO LÊGAL: ESIE TCrMO é CEIEbTAdOcom fundamento na Lei 13,01 gl2o14 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunat deContas do Estado do Amazonas. 
i vb" !r'r sv I I

cLÁusuLA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: Os conflitos e divergências que seoriginarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serãosubmetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto Íica ereito.

Manaus, 27 de outubro de 2020

DA COSTA
SECRETÁRIA DE ADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

MARIA CARMELITA DE LIMA CONCEIÇÃO
INSPETORIA LAURA VIcrrNa

Parceiro Privado

Nome Nome:
CPF: á.azte

xw CPF:
RG: RG: í.têgg

Ê.v, Darcy Vargas, 7/ - Chapada
fons [92) Ztzt-]/8,zt
Manaus-AM - CEp 69050-020
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Procuradoria Geral do Estado - pGE
,;11,t. ''.,.:,,*r;,1+i1|rr,*;l;fl:;i"1:i , i'l,i., ri; , :liil .li-1";:.-_iii

PORTARIA NO 086/2020 -GPGE
ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício
de.ZOZl, aprovado na Lei Orçamentária no S0g5 de 30 de
d€izembro do 2019 e em seuicréditos adicíonais.

O PROCURAOOR.GERAL DO. ESTADO,no uso de suas etíibuiçõêslegais, tendo em vrsta o disposto no art. q6 ãa lei r,"Jsri,ã ãã-os de agostode 2019.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumes classiÍicações

das despêsas, quahto aos subtÍtu,os €/ou 
". 

.olrfiaãã". oã ãrrto,RESOLVE:

.. I - Alterar o Dêtalhamento da Despesa para o exercÍcio 2O20, daUnidade Orçamentária lndicada no Anôxo't Oesta p"rt"riã;- -'
ll - Anexo l: com uma movimentaÉo 

^o 
,rro, àã,R$2.ooo.ooo,0o

(DOIS MILHÔES DE REAIS);
lll - Esta portaria enirará em vigor ne data d€ sue publicação,

retroagindo seus ofeitos à data do rançariento ,o ,er oãorLi ro de 2o2o.

CIENTiFIQUE€E, PUBLIQUE.SE E CUMPRA.SE..

GABINETE DO PROCURADORGERAL DO ESTADO, em Manaus,27 de Outubro de 2020.

JORGE HENRIÔUE DE FREITAS PINHO
procurador_Geral do Estâdo do Amazonas

Manau s, outubro de

wli@ *mmn

ANEXO I
í.IOOO PROCUFADORIAGERAL DO ESTADO
11103 PROCUBADORIA€ERÂL OO ESTADO

P€soal do
Estado 6
Ercilgos Ssials
03.1 2t.0001,2003

TIPO
ÂNUt ÂC

FR ND VALORíR3I REG INO

A 1 r00 319Í 3190

2.000.000,00

D AI
DEstcNAR o procuradôr u. 

=§5rtô"otJin 
ctasse RoNALD DE souzA

CARPINTEIRO PERES para, em substituição, atuar na apuração dos fatos
reÍeridos no Processo em epígrafe.

PUBLIQUE§E.
GABINETE DO PROCURADOR.GERÂL OO ESTADO, em Manaus, 29 dê
outubro de 2020.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador€eral do Estado do Amazonas

Prolocolo 25857

RESENHAS DE PORTARIAS
0389/2020-GSEFAZ.2í.10,20 DESIGNAR JORGE AUGUSTO BENTO DA
SILVA, TFE, mât. 000,618-íA e MARy LUZ VTLCA nnOOUe, Assessora
lv, mar. 249.60&9A, para FtscALlZAÇÃO TÉCNtcA oo Teimo oe contfato
no 2A2020-SÉFAZ. o a Fundaçáo lnstituto de pesquisas Económícas_Fl-
PE.0390/2020-GSEFAZ_21.10.20 DES|GNAR VnNbÉnr-ar.t ptREs DA
SILVA, TATE, mat. 19O.4OS-1A, para r€§ponder peU Cárencia de Controle
dã.Anecadação-GCAR, no período de'1g a 2bfi.ZO2O, em virtude de
léI1tlggl do rirutar Gâspâr Fernandes Nêro, mat. 1 16.883-58. O3g1l2O2O_
GSEFAZ-21.10.20 TOTAR GtIDETH ptRES DtAS PRADO, A!ànte portuário
ll, T:!]?qI?0-7B, na Asência da Fazenda de parintins-eãeR, a contârde 1 5.10.2020.0394/2020-GSEFAZ-23.10.20 DESTGNAR OÀMet_ .losuÉ
DE SOUZA, TATE, mat. 000.743-9A, para responder pela gestão adminis-
trativa da Centrat de Atêndimento ao Contriàuinte-CAc.Oã95/2020-GsE-
FÁZ-26.10.20 PRORROGA perÍodo de Home Office aos sàrvidoras e co-
la-boradores do grupo de risco para infecção peto ConONlViCús-óóüó
19r!oI mais 15 días, a @ntar dê 29.i0.2ó20.ó396/2020-caÊFAz-26.í0.20
DESIGNAR MARCELO REGO SOARES, AAFE, mar. tgOJS+3A, para,

::rn. qr"jr].p de sua_s atribuições, Íespondêr pela Cheíia do Departamento
oe Administração-DEpAD, no peíodo de Og.íj a 19.1í.2020, em virtude
9:jgl!.-":a-o_99 Íérias tegat da ritutar Danielte Maia eueirài aatista, mat.
1 90.350-04.0397 |21Z}-GSEF AZ-27. í 0.20 PRORROGAR ; dêsignaÉo
efetivada por intêrmédio da p9!, No O39Z2O2O-GSEFÉ,'a Rm ú" que
ALANA BARBOSA VALÉR|O TOMAZ, Secretárta Execuüva de Assuntos
Administràtivos-SEA, mat. 190.41 2<n, responaer feá'ó""r"Iuri" Ou E"fuAo
da Fazenda, no dia28.10.2020; em virtude aa pror.ogação;ãs férias legal
do seu litular.
GABINETE DA SECRETÁRA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus,28 dê outubro dê 2020.

. 
ALANABARBOSAVALÉRIOTOMAZ

Secretária Executiva de Assuntgs Adminlstrativos

TOTÁL (R§)
2.000.000,00

2.000.000,00

Protocolo 25603

PORTARiA N. 087/2O2O.GPGE
DESIGNA substituto para o exercÍcio da fungão deõinegeOor ca
Procurâdoria Geral do Estado.
O PROCURADOR.GERAL DO ESTADO, no exercÍcio da competênciainscrita no art. 10, XVt, da Lei n. i.63e/sd G;i ó;sã;;;;ãã procuradoria
Geral do Estado),
CONSIDERANDO os fatos narrados I autuados no processo n.661/2020-
PAF;
CONSIOERANOO o afastamento para tratamento de saúde do.Exmo. Sr.Corregedor da procuradoria Geral do Estado;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6.0, gi.", aa Lei Orgânicá da pGE;

Prolocolo 25801

PORTARIA
N" 0400/2020€SEFAZ

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício da ZO2O,
aprovâdo na Lei OrçamentáÍâ no 5065 de 30 de dezembro dê
2019 e em seus créditos adicionais.

A SECRETÁBIA DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso de
suas atribuiçóes legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei no 4905
do 05 de agosto de 20i 9.

vÁLtDo So,MENTE cow AUrENrtcAçÁo
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Termó noFomehlo 0íEspéCie: 3/2020.FEAS. ESTPaíes: ADO
DO intêrmédiopor da DE.SÉCRETARIA ADOEST DÀ

Exttato n' í7812020.SEAS 04.377.826rc0}1.25, repteSântaOa por sua represôôlante legal, a Srá.
MARÍA DA CRUZ DA CONCEIçÃO STLVA; Objeto: a rransÍãrência dos
recursos prorienientes dâ Emeàúa Parlameniar i. aZAnS2O do Dêputado

socrAl- FEAS e DE MULHERES ê potêncializando aos

por sua repÍesentante tegal, a Sra. WALLANÉ SOCORRO II/IELO DOS
SANTOS; Objetô: á trânsferência dos rocursos provenientes da Emenda
Parlamentár no 085/2020 do Deputâdo Estadual páricles Rodrigues
do Nascimento, para aqui§ição de mâtorial de consumo para cuídados
específicos de idosos acolhidos êm situação de vulÍiêrabilidade e risco social;
UO: 317011 PT: 08.24.3235.2040.0011; FR: 01600000: ND: 33s04.t99; NE:
2020NE004í 6, Vator do Termo: R$ 9í .000,00; Vigência: de 6 (seis) meses
contados de 27 t1Ot2O2O a 27 tO4t2OZ1i Assinaturã: 27 I 1(tl2}20; procesôo
Aiminlstrativo: 01.01.03'Í íOi.00OOO5S7.2O2O - SEAS; Fundamênto do
àtô: Lei 1 3.01 9/20 1 4, Resolução no 12120 1Z-ICEI Aft,l . in.trrçro Normativâ
no 008/2004-CGE.

Manaus, 27 de outubio de 2020,

MARICÍLIA TEIXEIRA DÀ COSÍÂ,
SecrêtáÍia de Esiado da Assistêflcia Sociâl

RiBEíR]NHAS CASA DE SARÂ, CNPJ 3.009. 104/000 -09, reprêsentada

Prbtocolo 25849

Prclocolo 25850

ExtÍato no í80/2020€EAS
Espécie: Termo de FoÍnento no 015/2020-FEAS. partes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL DE
AssrsrÊNctA socrAL - FEAS e a tNSpEToRtA LAURA úicuflÀ
CNPJ 04.566.3520001-60, representada por sua Íepresêntante legal,
a Sra. MARTA CARMELTTA DE UMA CONCEIçÂO; ôbjêto: a transfê-
rência dos recursos provenientes da Emenda parlamentâr no O2SIZO2O
do Deputado Estedual Álvaro João Campêlo da Mata, para aqirisigão de
materiais pêrmanêntes ê equipamentos para aprimorar o atendimento das
açõês desênvolvidas com o público atendido no projeto de proteção Soclal
Esp_ecial de Alta Complexidede - Acolhimento lnslitucional; UO: 3í 701; pT:
08.244.3235.1 21 0.001 1; FR: 01600000; ND; 44504201; NE: 202ONEOO4 1 8,
Valor do Termo: Rg 100.000,00; Vigância: do 7 (sete) mes€s contados de
27 I 1Ol2O20 a 27 10512Q21 ; Assinãtura: 2l tlOtZO2Oi processo Administra-
tivo: 01.01.0301.0't.031 1 01.00000256.2020 - SEAS; Fundamonto do ato:
!:l l^1.91 

gl2-01 4, Resotúoão no12!2012-ÍCÊl AM e tnstrução Normariva no
008/2004-ccE.

Manaus,27 de outubro de 2020.

MARICIL|A TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária dê Estado da Assistência Social

Protocolo 2585í

usuários que necessilam de orientação e atendimênto em longo praio; UO:
31701: PT: 08.244.3235.2070.00í1; FR: 01600000; ND: 44504201; NE:
2020NE00419, Valor doTermo: Rg 123.21 5,74; Vtgência: de 7 (sete)meses
contados da 27 t 10 t2O2O a 27 tOSt2O21 ; A3stnatura: 27 I 1 O t2O2O ; procosso
Admlnlstrativo: 0í.Ô1.031 10 1.00000229.2020 - SEASi Fundamento do
áto: Lei 13.0í9120í4, ReSolução rro1212012-ÍCelfuM e lnstruçáo Normativa
no 008/2004-CGE.

Manaus, 27 de outubro de 2020.

Extrato no i79l2020.SEAS
Espécle: Termo de Fomento nô 014/2020+EAS, pârtês: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédlo da SECREÍAR|Â DE ESTADO DA
\SSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . FEAS E A INSPETORIA SALESIANA
MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIÂ. PRÔ ilENOR DOM BOSCO, CNPJ
91:1111§/9081-55, representada.por seu repÍssentanrê tegat, o Sr.
PHILIPPE ROBERT JEAN BAUZTERE; Obiêto: a transÍeràncía dos
recursos provenlêntes da Emonda parlamentar nc 04gt2O2O da Dopulôda.
Estedual Joana Darc dos Santos Cordeiro, aquisição de serviços de pêssoa
física, despesas trabalhistas, serviços de pessoajúrídica, gênero alimentício,
higiene e limpêza, visando atender os adolescentes e jovens com inclusão
socioeducativa, voltada para a preparação para munio do trabaího com
inclusão digital e atividades que favoreçam o desenvolvimento psicossocial
e protagonlsmo.iuvenil como garantiâ de direitos à alimentagão, atividades
desporlivâs, lúdicâs, recrealivas, reforço de aprendizagem escotar,
estímulo à criatividadê e íortalecimento de vÍnculo familiar; Uô: 3Í701; pTl
08.244.3235.2040.001 í; FR: 016OOOO0i ND: 33504199; NE: 2020NE00415,
Valor do ToÍmo: Rg 100.000,00; Vigêncla: dê 6 (seis) meses contados
de 2711012020 a 2710412021 Asstnatura: ZlllOl2O2O; pÍocesso Admt-
nistrôtivo: 01.0í.03í101.00000261.2OZO - SEAS; Fundamênto do ato:
!?i 1,3 01912014, Resolução no1Zt2O12-ÍCÊtAM e tnstruÉo Normativa no
008/2004-cGE.

Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

iliARIcÍLIA TEIXEIRA oA cosTA
Secretária de Éstâdo da Assistência §ocíal

Protocolo 25853

PORTARIA NO 262i2OZO.GSEAS
A SECRETÂRh DE ESfADO DA ASSISTÊNCA SOCIAUSÊAS, EM
suâs alribuiçõeS,autoilza o pagâmento do diária a servldora: MaricÍlia
Teixeira da Costâ/Secretaria de Estado.. Desüno ê pefíodo: Manacapuru -
Novo Airão/AM - 0U1012020. Objetlvo: Auxiliar ha assistência necessá.ia
às medidâs emergenciais de enÍrentamento é prevenÉo ao COVID-19, pós
pandêmia, com recurso de diárias fonte 160 - SEAS/TESOURO.

Manaus, 27 de outubro de 2020.

MARICILN TEXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Asslstência Social

Protosolo 25834

PORTARIA N' 256'2020€SEAS
DESIGNA como Gestora de Pârcerla, proveniente de Emenda Parlamentar
firmada no eiercÍcio dê 2020, a servidora SOCORRO AUXTLTAOORA DE
NAZARÉ GOMES ANDRADE, ASSESSOR III, MAIríCUIA NO 256.833-0A,
lotada no D€partamênlo de Proteção Social Básica-DpSB, Gêr6ncia dô
Serviços Socioassistenciais ê AÇões lntersetoriais da Protefo Social
Básica, para, a partir de 2711012020 e durante toda a vigência do ajuste,
ou até que seja dêterminada sua substituição por outro servidor, proceder a
FlscÂLtzAçÃO TÉcNtcA do TERMo DE FoMENTO N.012/2020-FEAS,
firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermódio da Secretaria
de Estado da Assistência Social§EAS, através do Fundo Estadual dê
Asslstêncla Soclal.FEAS, ê o INST|TUTO CULTURAL DE DESPORTO E
I AZER DO ESTADO DO AMAZONAS. ICDLAM.

CIENTIFIQUE§E, CUMPRA.SE e PUBLIqUE.SE.
GABINETE DA SECRETÁR|A DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

em Manaus, 27 de outubro de 2020i

MARICÍL|A TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Pro(ocolo 258ô3

PORTARIA N" 257/2020€SEAS
DESIGNA como Gestora de Parceria, proveniente de Emenda parlamentar
firmada iro êxercício do 2020, a servidora VICTóR|A ADELÊ MORTZ
SCHWANBORN, ASSESSOR ll, matrÍcula no 257.080-7A, totadâ no
Departamenlo do Proteção Social Especial-DPSE, SAIAF Coroado, para,
a partir de 2711012020 e durante toda a vigência do ajustê, ou até que seja
dêterminâda sua substituição por outro sêrvidor, procedêr a FISCALIZAçÃO
TECNICA do TERMO DE FOMENTO N".O't3/2020.FE4s, firmado entre o
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Sêcrêtaria do Estado da
Assistâncla Soclal€EAS, através do Fundo Estadual da Asslstôncla
social'FEAs, e a ASSOCTAÇÃô DE MULHERES RIBE|RINHAS . CASA
OE SARA.

CIENTIFIQUE§E, CUMPR aSE e PUBLIQUE.SE.
GABINETE OA SECRETÁRA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

om Manâus, 27 dê outubro de 2020.

MARICILIA TEXEIRA DA COSTA
Secretáría de Estado da Asslstência Social

Prolocolo 25865

PORTARIA N' 259/2O2O.GSEAS
DESIGNA como Gestor de Parceria, pÍoveniente de Emenda parlamentar
firmada no exercícío de 2020, o servidor LINCOLN DOUGLAS ROCHA
ALMEIDA, SUPERVISOR, matrÍcula no 431&AADESAM, lotado no
Dêpartaniento de Proteção Social' Especial-DpSE, . para, a partir dê
2711012020 e dwante toda a vigência do a,iuste, ou até que seja dêterminada
sua substituição por outro seNidor, proceder a FISCALIZÂÇÃO TÉCNICA
do TERMO DE FOMENTO N. 015/2020-FEAS, firmado €ntre o ESTADO
DO AMAZONAS, por intêrmédio da Sêcretarla dê Estado da Asslstência

' 
Extrato no i8í/2020.5EAS

Espéclê: Termo de Fomento no O16,2O2O.FEAS. partes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL . SEAS; através do FUNDO ESTADUAL
DE ASS|STÊNCA SOCTAL . FEAS ê a GASA DA CRTANçA, CNPJ

Diário Oficial do Estado do Amazonar
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N'PETORIA IÁURA VICUfrA r CASE UAWÃE MARC,ARIDA
Rua,'Edmundô Soares, no 27

Baino: SãoJosó ll : Fone/Fax: Siqa_Z}zt
CNPJ: (X.566.352/000 I -60_- Email: 

"rr. 
proJuto"@hotmail.com

CEP: ô9.086{11 - Manaus _ emàoías -'arasil

GE
No:,,.,....

PROJETO: ACOTHER COM QUAL|DADE

1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

2. DO PROJETO

3. TÉCNICO

3. OUTROS PARTÍCPES

1

NOMC: INSPETORIA TAURA VtCUffA. CASA MAME MARGARIDA CNPJ 04.566.3s2l0001-60

Endereço: Rua Edmundo Soares, 27, São José ll E-mail: cmm.proretos@hotmall.com
Ponto de referêncla -Shopplng Grande Clrcular

Munlcíplo: Monous UF:AM, CEP:6fi86.07t Telefone: 91 - 3249-Z3gl

Nome do Responsávet z Liliana Mario Daou Lindoso

CPF : 214.126.17L49 RG:0713897-0 Órgão Expedldor: §Sp
.AM

Cargo: Dlretom
Admlnlstrottva

Endereço: Rua Edmundo Soares, 27, Sâo José [ CEP:69086-011

Norme: Roselandy de Souza Vieira

Proflssão: Asslstente socla! N'de lnscrição no Conselho: Cress ns 2624
E-mail: lr,rose@hotmait.com

Contato:92 9910309t1

Responsável técnlco:O Coordenador do projeto é o
Sim x Não

Nome:

Proflssão:
N" de inscrigão no Conselho

E-mall
Contato:

Nome:
CNPJ:

Endereço;
[-mall:

UF: CEP: Telefone:



|NSPETORN LAUHA VICUNA - CASA MAMÃE MARC,ÂRIDA
Rua.Edmundo Soares, n" 27
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CNPJ: Od.566. 35?/000 1 -60 - Emall: crnm. projetos@hotmail.com
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CASA MAMÃE
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MANAUS. AM

PLANO DE TRABALHO

4. DA REALIDADE

4.l.HistórlcodeFundação . "- ' .':"....i"..,r.: ..J ':li
i...r:-..:. ;',, :'- .j.,,,:.,r.. .1.,...i_,: :li

A lnspetoria Laura Vicunã/casa Mamãe Margarida é uma inqtitqlç+" não governamental, s.r{a fundaçãoocorreu em 24 de fevereiro de 1986 e inaugurada no dia 02 de abrir oo mesmb ;;.;t;;;;;irução de sua.históriaforam dezenas de religiosas, educadoras, educadores, comunitários, benfeitores, parceíros públicos e privados a seempenhar com espÍrito inovador em celebrar a vida da desta casa qr" n.r."u para responder às questões sociais queatingiam a dignidade, cidadania e a individualídade de crianças , adolescentes, jovens e famílias desta região. Taisquestões foram determlnantes para a deflnlção do públlco a ser atendldo: crlanças, adolescentes e suas famíllas.A situação de crianças, adolescentes na periferia da cidade de Manaus, envolvidos nas várias formas deviolência' sendo a principals o uso de drogas, abuso e violência sexual e a violência doméstica, tornando-os os motivosmais frequentes da desestruturação familiar. Esta realidade foi determinante para o empenho e investimentoinstitucional na busca de parceiros, para suprir tento o aspecto econômico como também em dlspensar recursoshumanos qualificados para responder aos anseios e necessidades da comunidade. Neste sentido, o problema socialque mais se agravava e perdura ainda hoje, eram violações de diretos das formas mais perversas possíveis, oabandonq a negligencia, a prostituição de ciiança e adolescentes, a violência juvenil, visíyel nas ruas e demaislogradouros públicos, especialmente nos ambiente escolar, onde a venda e consumo de drogas avançava e avança aainda hoje.
Esta realidade motivou o empenho na promoção de ações com base na pedagogia e no carisma saleslano,guÊ tem como fundamento o tripé da preventividade - Razão, Fé e Amabilidade - ensinamentos de Dom Bosco eMadre Mazzarello (fundadores da congregação das Filhas de Maria Auxitiadora). Neste sentido, ao longo dos anos,ácredita-se e testemunha-se que o outro tem possibilidades, como dlzia Dam Bosco: .,por moís problemático quepudesse porecer um iovem, se o olhássemos de dentro pora fora iríamos encontror nele o semente do bem,,.A lnspetoria Laura vicunha/casa Mamãe Margarida busca através de seu objetivo gerat e objetivosespecÍficos desenvolver ações com forte empenho socioeducativo e evangelizador, sempre a luz da legislação denosso paÍs e da mensagem e testemunho do cristo Bom Pastor. As metas e compromissos do projeto social buscam apromoção de ações educacionais, assistenciais, psicológicas, esportivas, lúdicas e culturais, tendo como princÍpiobáslco: Acolher, Defender e Promover a vlda buscando lncessaniemente despertar sonhos e esperanças na vlda detantas criânças e adolescentes de nossa cidade.

Missâo: A missão da casa Mamãe Margarida é promover a assistência socíal através do acolhimento, dapromoção e da defesa dos direltos de crianças, adolescentes e suas famílias encontradas em situação devulnerabilidades e rÍscos sociais ocasionadas por violaçôes de direitos das mais variadas formas.vlsão: Manter-se como referencia na comunidade local no atendimento socioassistencial a crianças eadolescentes e suas famílias encontradas em situação de vulnerabilidades e riscos sociais,
valores; os valores estão fundamentados no sistema Preventivq legado de Dom Bosco e Madre Mazzarelo,vivenciado e atualizado nas ações desenvolvidas pelas religiosas Fílhas de Maria Auxíliadora presente no mundo. osistema Preventivo é um modelo de educação acolhedor centrado na pessoa humana e na promoção da vida pelaraçãq pela fé e pela amabilidade. Dentre os valores destacamos os seguintes aspectos: Espirituotidade enquanto umadas dimensões naturais do desenvolvimento humano integral da pessoa humana, caminho de encontro dela consigo,com o mundo e com Deus.

Respeito aos Direitos Humanosenquanto garantias fundamentais de todas as pessoas.
Ético enquanto compromlsso corn os valores cristãos, com a transparência de atitudes e com aresponsabilidade na construção da autonomia e do protagonismo de sujeito de direitos, para superação dasdiferentes formas e pobreza.
Solidariedode' enquanto ação pautada na fraternidade, na reciprocidade, na gratuidade e no compromissocom as urgências da realidade,
Pedgao.ola do ambtente. enquanto alegrla, acolhida, culdado e presença Junto aos destlnatários e olharresiliente voltado de dentro para fora para encontrar a semente do bem e possibilidades no jovens.
Fomília. como base da sociedade e lugar privilegiado de acolhida, defesa, e cuidado.
Protoaonismo das crianças, dos adolescente, dos jovens enquanto sujeitos de direitq energia de §transformação social positiva e sustentável de sua vida e de sua comunidade. ''r vrtv' L,sr 6 
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Finalidade: o trabalho reallzado tem como finalidade a assistêncla. social na garantin{o 9s direitos
fundamentais de crianças e adolescentes em situeção de vulnerabiltaaaâ sôciãt;e virl;;" ;; ãfrãi,"r. i.gal ;"'.i;
marcada pela predileção as crianças e adolescentes excluÍdos ou em situação de vulnerabilidade, pela atuação com a
comunidade, pela dedicação de todos os envolvidos na pratica da ação em transformar condições de vida, apoiar a
superar as diferentes formas de pobrezas, mais do que simptesmente realizar um atendimento ou minimizar
carências. Embora atuemos nas mais diversas formas de violações de diretos contra criançes e adolescentes, nosso
enfoque é a garantia dos direitos através da preventividade que significa explorar suas melhores capacidades parâ a
saída da situação de vitimas para a de sujeitos com possibilidades resilientes. Neste sentidq busca-se;

al Gestdo Social e atuaçãa em rede - Compromisso com um novo paradigma de gestão na área social;
colaborativo e centrado nâ pessoa humana, praticado para superer diferentes formas di pobreza e exclusão.bl Fortolecimento do famílio - Compromisso em compreender e acolher as atuais realidades familiares, para
promover e apoiar o desenvolvimento integral de crianças e adotescentes.
cl Promoção dos direitos humonos - Compromisso de agir proativamente no território para promover,
proteger e defender os direitos das crianças e adolescentes.
dl Cooperoção porq o desenvolvimento com enfogue sociql - Concepção do verdadeiro desenvolvimento
como um processo de passagem das condiçôes menos humanas para as condições mais humanas.
el Açõo socioeducotiva de resultodos - Compromisso de alcançar, acolher e promover a dignidade de
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos,
fl Construção de competêncios dos novas geroções - Compromisso de fomentar o protagonismo juvenil e
social, incentivando a visão crítica e a corresponsabilÍdade.

Definlção do público alvo;

O publíco atendido são crianças e adolescentes, na falxa etária de 0 a 18 anos incompletos, encaminhados
pelo Juizado da lnfância e Juventude.

Crhérios para atendlmento;
O acesso aos serviços é realizado por determinação do Juizado da lnfância e Juventude e por

encaminhamentos do Conselho Tutelar, sendo comunicado o acesso a autoridade competente, no caso, Juizado da
lnfância e Juventude conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter
excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade
competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da lnfância e da
Juventudg sob pena de responsabilidade. (Redação dada pela Lel ne 12.010, de 2009).
Parágrafo únlco. Recebida a comunicaçãq a autoridade judiciária, ouvido o Ministério público e se
necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medídas necessárias para promover a
imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso
possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar,
institucional ou a famÍlia substituta, observado o disposto no § 2o do art. 101 desta Lei. (lncluído pela
Lei ne 12.01e de 2009).

A oferta dos serviços nos últimos dois anos procuram se adequar ao máximo ao que demanda a Tipificação
dos Serviços Socioassistenciais. A lnspetoria Laura Vicunã através do departamento Casa Mamãe Margarida
desenvolve atendimento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade acolhendo crianças e adolescentes com
vínculos familiares rompidos ou fragilizados garantindo a proteção integral. O serviço prima pela prívacidade, o
respeito aos costumes, e às tradições e à diversidade. O atendimento prestado atinge o quantitativo de 20 crianças e
adolescentes. Desenvolve ações que buscam e favorecer o convívio familiar e comunitárlo. Utiliza os equipamentos e
serviços disponíveis na comunidade local para atender as necessidades do publico. São construídas regras de gestão e
de convivência de forma participativa e coletiva, com fito a assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. A
lnspetoria Laura Vicufia/Casa Mamãe Margarída busca a inserção no contexto social das crianças de adolescentes,
oferecendo um ambiente acolhedor e estrutura física adequada com vistas ao desenvolvimento de relaçôes mais
próximas com família de cada criança e adolescente acolhida, salvo determinação contraria oriunda do juizado da
infância e juventude. Quanto à estrutura física o prédio onde funciona o abrigo constantemente Frarapor.r"o.tiÃ
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para atender da melhor forma a demanda e aos requisitos previstos nos regülantehúiexistenter.,seinü"i*air:ào
entanto, de pontuar as dificuldades financeiras para manutençãq reforma do prédio e construção de novos espaço,porem, ressaltamos que embora esse entraves, busca-se oferecer condições de habitabilidadg hígieng salubridade,
segurança, acessibilidade e privacidade ao publico atendido. Tem-se como premissa que o colhimento é provisório e
excepcional e busca-se através dos serviços aproximar a família para ela reconheça e transforme as formas que
motivaram o rompimento dos vínculos familiares. Ressalta-se que o publico atendido são crianças e adolescentes do
sexo femininq devldo à sua essencialidade, especificidade e complexidade no que tange aos cesos de violações dedlreitos' Entretanto, acolhemos adolescentes que por violações de direito gravíssimas, chegam gravidas e tem seus
filhos durante ou não a sua permanecia no acolhimento.

4.2 Caracterizaçâo da OSC e seu entomo;

A lnspetoria Laura Vicunã/casa Mamãe Margarida está localizada na zona leste de Manaus, caracterizando-se
uma área urbana através da Lei Municip al t.4o1/2olO de t4l0l/20t0 que estabeleceu as zonas e bairros da cidade. A
Zona Leste de Manaus é composta por 11 bairros, sendo: Armando Mendes, coroado, Colônia Antônio Ateixo, Distritolndustrial ll, Jorge Teixeira, Gilberto Mestrinho, Mauazínho, são José, Tancredo Neves, puraquequara e Zumbi dos
Palmares.

A zona leste também possui dezenas de novas comunidades ou início de comunidades que surgiram atravésde ocupações de terrenos que não são reconhecidos pelo poder público como bairros, mas, abrigam centenas defamílias orlundas do interior do estado do Amazonas, como também dos estados do pará, Maranhão, ceará, dentre
outros.

A população da zona leste, segundo o censo Populacional de 2010 do lnstituto Brasileiro de Geografia eEstatística (IBGE) era de 324'986 habitantes. Nos úttimos anos a Zona Leste de Manaus apresentou incremento de zo,g%
do total de habitantes. A popuraso evoruiu ao quantitativo de 392.5gg pesso.s.

o Bairro São José, segundo dados do IBGE 2010, conta com uma população de 66. 169 habitantes. os serviçosde infraestruture, transporte coletivo, segurança pública, saúdg etc, são ainda bastante deficitários. Dada às
condições socioeconômicas desta zona' A mÍdia local e as instituições da esfera púbtica e privada têm associado a
mesma à uma imagem de rugar viorentq campo propício para a criminaridade.

Na Zona teste de Manaus existem equipamentos de atendimento tais como çRAS, conselhos Tutelares,
Delegacias, Postos de saúde da Mulher, cAlÇ Hospitais, corpo de Bombeiros, postos da de Habitação de prefeitura,
Escolas de Educação lnfantil, Ensino Fundamental, Ensino Médiq Assoclações comunitárias, lgrejas de denominações
diversas as quais a população tem acesso. Considera-se gue os equipamentos são insuficientes para o atendimento da
demanda do entorno tendo em vista que a zona Jeste é uma das zonas de Manaus que cresce sempre a cada ano nacidade de Manaus.

A lnspetoria Laura Vicunã - casa Mamãe Margarida , buscâ parcerias e articulação com rede socioassistencÍal,
segue o que versa o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 4e quando se refere ao .,dever da família e ad
sociedade em geral e do poder público assegunr, com absoluta priorúade a efetivação dos diretos referentes à vida,
à saúde, à alimentaçãq a educaçãq ao esporte, ao lazer, á profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, àliberdade e à convivência familiar à comunitária". Tendo como premissa esses direitos desenvolve suas ações
buscando parcerias junto a rede de proteção, defesa e promoção da garantia dos direitos, no entanto o atendimento
da Proteção social e Alta complexidade exige que o fluxo com a rede seja eficaz em garantir os direitos de crianças eadolescentes com a prioridade que o serviço exige.

Nome com a Rede UF
Secretaria de Assistência Social Estadual e
Munici

Financiamento de Termo de Fomento para subsidiar
o atendimento nto a e adolescentes AM

Conselho Tutelar Encaminhamentos e de Casos AM
Ministérío Público Garantia de Direitos de criança e adolescentes AM
Juizado da lnfância e Juventude Garantia de Direitos de cria e adolescentes AM
Defensoria Publica e adolescentesGarantÍa de Direitos de AM
Secretaria de Saúde Apoio no cuidado da saúde de crianças e

adolescentes acolhidos AM
Secretaria de lnserçâo dos usuários na rede de ensino municipal e AM
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estadual.
Delegacia de Proteção
Adolescente

a Criança e ao Proteção e garantia de direitos criança e
adolescentes AM

CRESS e CRAS, Encaminhamentos, Proteção e garantia de direitos
e adolescentes AM

SUHAB Garantia de direito AM
REDE ACOLHER Fortalecimento do Trabalho realizado para à Garantia

de Direitos de cria e adolescentes AM

Nome Parcerlas

Universidade e Faculdades Pesquisa sobre a situação da criança e o adolescente,
ca AM

Justiça Federal/ 4l vara - Seção Judiciária do
Estado do Amazonas -VEMEPA (Vara

de Medidas e Penas

Mesa Brasil

Pecuniárias e Serviço a Comunidade AM

allmentar - de hortifrúti AM

lojas Bemol
Doação de materiais usados para serem
transformados em recursos financeíros através de
vendas em brechó.

AM

PEMAZA Manutenção dos Veículos - troce de pneus. AM

como vulnerabílidodes pode-se destacar que no aspecto geral o Bairro de são José, um dos mais antÍgos dazona leste usufruem de modo precário abastecimento de água, coleta de lixo, rede esgoto e tem ruas pavimentadas
sem manutenção por parte do poder publico. No entorno da instituição existem invasões antigas que hoje seconstituíram em becos, onde não existe saneamento, rede de esgotq rede elétrica, neste sentido a população que
vive nestes locais, busca outras alternativas, como os famosos gatoi.

As situaçôes de violação de dÍreitos mais evidentes no contexto da área de intervençâo e que estão presentes
nesta realídade continuam sendo o abusq víolência e exploração sexual, uso de drogas, situação de rua, abandono,
risco pessoal e tráfico de drogas, trabalho infantil, pedofilia, violência contra a mulher, violência domestica contra acriança, mendicância de crianças e adolescentes em feiras, violência e droga nas escolas.

A falta de áreas de lazer para a pratica de atividades saudáveis na zona leste de Manaus é inexistente, o que
também contribui para que crianças e adolescentes fiquem expostas à ociosidade. A situação dos municípios no que
tangem à garantia dos direitos é também ainda precária aja vista o recebimento pela lnstituição através dos órgãoscompetentes de casos das mais diversas violências cometidas conta crianças e adolescentes.

No que diz respelto às potenciolidodes o povo é provido de boa vontade em buscar alternativas desobrevivência em face à crise econômica pela qual passa o pais, improvisam trabalhos não formais aos arredores da
zona leste como alternativas se sobrevivência,

4.3. Caracterlzação do público atendido:

Proteção Social Especial de Alta complexidade: A lnspetoria Laura vicuffa/Casa Mamâe Margarida atende
crianças e adolescentes que se encontram em sltuação de vulnerabilidade social, vitimas das mais diversas violações
de direitos oriundas da zona leste de Manaus, de gutras zonas e de municípios do Estado do Amazonas. são crianças
e adolescentes na faixa etiiria de 0 a 18 anos incompletos, no entanto ainda encontra-sç o acolhimento uma jovem de 19
anos por ordem dojuizado da infrncia ejuventude. No ano de 2020 encontran-se acolhidas 30 benehciarias.o grupo familiar das crianças e adolescentes tem particularidades que se diferenciam de outros
atendimentos, tendo em vista a sua complexidade, cujos encaminhamentos à osc são exclusivamente realizados pelojuízado da infância e juventude a partir de denuncias de viotaçôes de direito. Em sua maioria, as crianças e/ou
adolescentes são retiradas emergencialmente do vinculo famillar por violações ou negligencias ocorrldas por parte de
seu genitores ou parentes mais próximos ou ainda por quem deveria cuidar da criança e/ou adolescentes.

Neste sentidq a definição do grupo familiar dos usuários nem sempre é possÍvel identificar devido a negação
das violaçôes de direitos cometidas por parte dos familiares, que geralmente culpa a criançe e/ou adolescente p.lo, 

Ifatos ocorridos. o que também dificulta é a falta de informações sobre os respondeis nos docume;,;;:"ff'"râ-J
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pelo órgão de justiça comPetente' lsto resulta em um longo processo que requer recursos financeíros, disposição dafamília em fornecer informações necessárias ao acompanhamento e demais providencias, requer pesguisas apuradasatravés de visitas aos locais de origem, seja da capital como também as oriundas dos municÍpios. Devido àcomplexidade do atendlmentq muitos dados são coletados e registrados a partlr de um diagnóstico apurado comlevantãmento de dados das famílias fornecidos pelo órgão ae jurtiá competente, que determina, em processo, qual ogrupo de pessoas do vinculo famitiar terá contaio com a criança enquanto estiver no acolhimento lnstitucional.As famílias das crianças e adolescentes atendidas no serviço de acolhimento tem etnia provenientes damistura de brancos, negros e indígenas.

Perfll Etário

FAI)(AETARIA Nl de Usuários
AtéA 05 ANOS 7
06 A 08 ANOS 4
09 A 11 ANOS 5
12 A 14 ANOS 7
15 A 17ANOS 6
18 A 19 ANOS 1
TOTAL 30

Condições Habitaclonals da Família

Situacãg de móradia

FAIXA ETARIA

3h,,
r AréA05 AN05

I 06 A 08 ANOS

r09A 11AN05

r 12 A 14 AN05

r i5A 17AN05

r 18A 1gANOS

os dados apresentam que dos 30 atendimentos a faixa etária predominante é de 0 a 11 anos anos, demonstramainda que as violações de direito se deu em maior intensidade nesta faixa etária, porem destaca-se ainda que 46rodas faixas etária das usuárias situa-se ente 12 a 19 anos.

Especlficidades sociais, étnicas ou culturats da família

As famílias das crianças e adolescentes atendidas no serviço de acolhimento tem etnia provenientes da mistura debrancos, negros e indígenas.

Tabela 01

de No de usuárlos %

10 33%
da TL 37%

Cedida 9 30%
TOTAL 30 100%

r Própría

I Alugada

sE cedidâ
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Acesso à Ásua Canalízada

As condições de moradia dos usuários atendidos.no serviço correspondem a 37% àe ,"riaen"i" alug"oau,]rr* *n.casa própria, em sua malorla em condições precárías, sem manutençãá: àri i;J,i", #;;ffi.,i!T;i;; ;'J:variam entre um a dois cômodos onde todas as relações são estabelecidas. rsso demonstra o grau de vulnerabilidadehabitacional no quar se encontram as famírias dos usuários.

Tipo de ResÍdência

I Alvenaria

I Madeira

ffi Mista

Na tabela 02, 34% das construções são em madeira, 23yo em alvenaria e 43% mista, Ressalta-se a precariedade dasedificações constatadas nas visitas domiciliares realizadas. A organização busca junto ao Juizado da lnfância eJuventude alternativas de inclusão das famílias em programas habitacionais, pois as mesmas vivem de pagamento dealugueÍs' o que que ocasiona mudanças sistemáticas no cotidiano das famÍlias e consequentemente prejudíca, quandopor determinação judicial, a convivência famillar e comunitária.

Acessoà Enersía Elétrica

3%

rOficial

I Clandestina

I Poço

I Rede Publica

os dados coletados da tabela 04 e respectivo gráfico demonstram que 97%das famÍlias das crianças e adolescentesatendidos na utilizam-se de abastecimento dã água proveniente ja *iá-*ur,..';;;;##;somente uma tem poço artesiano, porém rerataram que a quaridade da água não boa. 
rdo a 29 

"'ut"t114
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Tabela 02 - TIPO DE RESIDENCIA

TIPO DE

No de usuárlos ?6

Alvenaria 7 3V/o

Madei 10 34%

Mista 43%

TOTAL 30 tooy.

03Tabela ACESSO A ENERIGIA ELETRI CA

Energa Elétrlca No de
usuários %

Oficial
16 53%

Clandestina
14 47%

TOTAL
30 100%

04Tabela À-ACESSO Áeua CANALIZADA

AGUA No de usuárlos %
Poço

1 3%
Rede Publica

29 97o,Á

30 100%
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Acesso a Escoqmento Sanitário

Tabela 05 - ESCOAMENTO SANTTÁR]O

EÍluentes No de usuários %

Fossa 5 t7%

Rede Publica 19 63%

Rio-lgarapé 6 2eÁ

TOTAL 30 Lm/%

Tabela 06 - ÁREA DE RTSCO

Área de Risco
No de

usuárlos
%

Área de Risco 17 57%
Desabamento 6 20%
Alagamento 7 23%
TOTAT 30 LOO%

I Fossa

I Rede Publico

$À Rio-lgarapé

os dados coletados demonstram que a maioria das residências tem escoamento sanitário da rede publica.

Acessibilidade

Em entrevlsta com as famílias e em visitas realizadas não foÍ constatado a existência de pontos acessíveis para pessoas
com dificuldade de locomoção.

Área de 8isco. Desabamento e Alagamento

I Área dc. Risco

I Desabantento

i#t Alagamento

o Projeto acolhe crianças e adolescentes com direitos violados, consequentemente pode-se considerar que o
risco não está representado apenas pelo local onde as residências estão situadas, porém este fator aumentâ o risco e
expõe as usuárias a várias vulnerabilidades. Nos dados apresentados acima, constata-se que 37% das resídências
estão localizadas em área de risco, em sequencia dentre estes riscos destaca-se que 2}yo das residências estão
localizadas em áreas ameaçadas de desabamento e 23% em áreas alagadiças por conta de ,,bueiros,, que entopem
pela falta de consciência coletiva em relação ao recolhimento do lixo . pãr r" localizarem de difícil acesso.

Presenca dé Conflitos rlüiolência

Tabela 07 - PRESENçA DE CONFLTTO/V|OLENC|A

Presença de ConÍlito ou
vlolência No de usuários %

Sim 28 93%
Não 2 7%

30 L00%

Em relação à segurança, podemos destacar que as situações de violação de direitos mais evidentes
contexto da área de intervenção e que estão presentes na realldade da grande maioria do local onde residem

no0
"'ilF,'u
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familiares dos usuários é uso de drogas e tráfico de drogas, violêncía contra a mulher, violência contra a criança,
vlolência e droga nas escolas.

Condicões educacionais

ESCOIÂRIDADE
N. DE

USUARIOS %

oindo não estudam 2 7%

Maternal 1 3%

2s Periodo 2 7%

E. Fund. I t4 46%
E. Fund. ll 5 t7%

Acelerar 6 ZV/o

TOTAT 30 $o%

Os dados coletados apresentados na tabela acima demonstram que % das usuárías estão inseridas na rede deensino cursando as séries iniciais sendo,56%;37% cursa o Ensino Fundamental ll, destas 20% estão inseridas noProjeto Acelerar(cEMa[I7% ainda não estudam, totalizando 2 beneflciarias, que são bebês. o trabalho que a oscrealiza é de garantir o direito de cada beneficiário, para fortalecer a autonomia e seu protagonÍsmo social.

lnsercão em ProEramas Sociais

os dados coletados demonstraram que 19 dos usuárias são beneficiárias de programas sociais (pBF). 11 beneficiarias
ainda não foram inseridas ocasionado peta falta de documentos necessários para inserir-se nos benefícios sociais.

Condicôes de Trabalho

Tabela 10 - coNDlçÕEs DE TRABATHO

Trabalho N. Famllias
ou usuários %

Trabalho Formal 6 20%
Trabalho lnformal 8 27%
Desempregado t6 53%

TOTAL 30 LOO%

i'- 1_t1l -)'.

, ,.1r

Quanto às condições de trabalho os dados coletados apresentam que o desempr"go 
"rtà 

r"prur"nt"aot"m ssz o"sfamílias das usuárias desempregadas o que aumenta a situação de vulnerabilidade das ,";;;,;-;;;; !
suficiente para a sua subsistência. 

menta e situação de vulnerabilidade das mesmas' se não t"t 

ir^\
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§oclaisTabela (D- Beneficlárlos de

N. De

PBF 19

BPC 0
Não estão inseridos 11

TOTAL 30
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A Renda Per capita demonstrada chega a menos de 01 salario mínimo correspondendo a 90% das famílias e/ou
indivíduos.

,

No entorno podemos destacar:
centro de convivência da Família Padre pedro Vignola - bairro cidade Nova
CRAS - Bairro São Jose lll e lV
Conselho Tutelar Leste
Centros Comunltário das lgrejas Católicas da Zona Leste

vulnerabllldades e Potenclalidades ldentlÍicadas do pubtico atendldo.

Como vulnerabilidades pode-se afirmar que a falta de alternativas de trabalho para as famÍlias muitas vezes dificulta o
trabalho em prevenir as situações de violência bem como comportamentos, valores e posturas étícas de compromisso
social e de restabelecimento do papel fundante da família, que o de cuidar, proteger, defender a vida dos seus
dependentes; A não lnserção nos programas soçiais configura-se também um entrave no tange à condição mínima de
sobrevivência.
Como potencialidades, embora as situações que motivaram a ruptura dos vínculos familiares destacam-se a vontade
da famÍlia em retomar o caminho sóbrlo de vida. Embora as dificuldades cotidianas presentes na atualidade como,
ainda, a crise sociopo!ítica e econômica, nota-se nos usuários o anseÍo em buscar conquistar o seu espaço na
sociedade como cidadãos (as) dignos de respeito; fu dificuldades socioeconômicas dos indivÍduosffamílias não é
empecilho para buscarem qualificar-se com o propósito de suprimir os entraves do cotidiano; Destaca-se que, apesar
do desempregq há um esforço em criação empreendedora que torna este índice um desafio a ser superado, isto
ocorre através de pequenos empreendimentos como vendas, artesanato,atividades familiares que motivam o
processo de reconstrução de laços afetivos junto aos usuários do serviço superando as câuses que motivaram e
retirada da criança ou adolescente do vinculo familiar.

5. DESCRTÇÃO DO PROJETO

PRO'ETO DA EMENDA PARTAMENTAR

Tabela 10 - RENDIMENTOS DA FAMTUA E OU tNDtVtDUOS

Salário N. De famllias e ou
lndivíduos %

Menos de 1sal. MÍnimo
27 90%

l salario mínimo 3 to%
Acima de 01 salario mínimo 0 o%

TOTAL 30 LOO%

MODALIDADE: Serviço de
excepcional para crianças

Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento lnstitucional provisório e
e adolescentes em situação de risco pessoal e social, cujas famÍlias e responsáveis

encontram-se temporarlamente, impossibilitados de cumprir com sua
será realizado em unidade institucional destinado ao atendimento

O objeto
atendimento
Complexidade

função de cuidado e proteção. O atendimento
de 20 crianças e adolescentes com equipe

desenvolvÍdas.
projeto será a aquisição de materials permanentes e equipamentos parâ aprimorar o

das desenvolvidas com público atendido no projeto..de,proteção Social
-Acol lnstitucional.

Eryecial de Alta [)

à)fl
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JUST|F|CATIVA DA PROPOSTçÃO:

A Casa Mamãe Margarida é uma Organização da Socledade Civil localizada à Rua Edmundo Soares, ne 27,
balrro são José ll. É um Departamento de sua mentenedora a lnspetoria Laura vicufra, que tem em suas finalidades
estatutárias a assistência social e como principal foco a promoção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em
situação de risco e/ou vulnerabilidade social, prescindindo de uma ação articulada entre as várias políticas públicas,
fazendo parte da rede socioassistencial, na qual se encontram inclusos todas as organizaçôes de caráter público e sem .

fins lucrativos que objetiva assegurar os direitos de cidadania de seus usuários.

A área de abrangência do trabalho desenvolvido pela Casa Mamãe Margarida corresponde a todos os bairros
das Zonas de Manaus, dentre estes estão os bairros de são José l,ll lll, lV, Zumbi dos palmares, Tancredo Neves,
Armando Mendes, Nova Vitoria, Puraquequara, Novô reinq Nova vÍtoria, Novo Aleixo. A entidade não atende apenas
os bairros da Zona Leste, por ser uma organização de acolhimento a crianças e adolescentes, cujo encaminhamentos
são realizados pelo Juizado da lnfância juventude. Neste sentido, abrange ainda outros municÍpios do Estado.

o Publico Alvo do atendimento realizado pelo Serviço de Acolhimento lnstitucional é para crianças e
adolescentes na faixa etária de 0 a 1g anos incompletos de ídade.

Em relação à Situação Socioeconômica, destacamos as situações de vÍolação de direitos mais evidentes no
contexto da área de intervenção da oSC e que estão presentes na realidade da grande maioria do local onde residem
os familiares dos usuários como o uso abusivo de drogas, tráfico de drogas, violência contra a muther, violência
contra a criança, violência e droga nas escolas. O serviço oferecido acolhe crianças e adolescentes com direitos
violados, consequentemente pode-se considerar que o risco não está representado apenas pelo local onde as
residênclas estão situadas, porém este fator eumentâ o risco e expõe as usuárias a várias vulnerabilidades. 65% das
residências estão localizadas em área de riscq em sequencia dentre estes riscos destaca-se que 15% das resídências
estão localizadas em áreas ameaçadas de desabamento e 2a% em áreas alagadiças por conta de ,,bueiros,, que
entopem de lixo, pela falta de consciência coletiva e por se localizarem de difÍcil acesso.

Quanto à Escolaridade destacamos que todas as usuárias do serviço de acolhimento estão inseridas na rede
de ensino municlpal ou estadual, sendo: uma criança está inserida no maternal, crechel 35% está cursando o Ensino
Fundamental l, sendo o 1e e 3e ano; 20?6 cursa o Ensino Fundamental ll, sendo o 6e ge ano;2s?6 está inserido no
Projeto Acelerar(cEMElA) e 15% está cursando o Ensino Médío. Trabalho que a osc realiza para fortalecer a
autonomia e protagonismo social das acolhidas.

Quanto a inserção em programas sociais ou de transferência de renda de acordo com os dados, apenas 10%
dos usuárÍos são beneficlários de Programas Sociais. A não inserção corresponde a 90% dos atendimentos, ocasionadopela falta de perfil e documentação necessária e a não procura das famílias para inserir-se nos benefícios sociais. A
intervenção para sanar essa demanda será realizada pela equipe psicossocíal da osc

concernente às condlções de trabalho o desemprego está representado por 50% das famílias das usuárias
desempregadas, o que aumenta a situação de vulnerabilidade. A maiària das famÍtias sobrevive com menos de um
salario mínimo o que corresponde 55% das famílias e/ou indivíduos. Este dado chega a quase a metade das famílias dopublico atendido.

As principais dificuldades de acesso aos serviços públicos estão relacionadas à falta de recursos flnanceiros para
o deslocamento das famílias, tendo em vista o grau elevado de desemprego; e situação de vulnerabilidade na qual se
encontram as farnílias das crianças e adolescentes acolhidos, a desagregação fatnlllár,VloÍaçõês de dlr€ltosUúó.rrit Urlno seio familiar, a falta de interesse da família em buscar o acesso âos serviçoi'ptrblico,bgm'6oitâ) bdesconhecimentosdoslocaisdeecessoaosserviçospúblicos. 

, .., .:, . ,l
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No que se refere às dificuldades de acesso aos serviços públlcos, ressalta-se que enquanto as usuárias estãoinseridas no serviço de acolhimento, encontra-se facilidade de acesso aos serviços, através dos encaminhamentosrealizados pelo serviço psicossocial da Organização.

Para otimizar a execução do projeto sugeridq a lnspetoria Laura vicufia solicita através de Termo deFomento' o financÍamento para a aguisição materiais permanentes e equipamentos para aprimorar o atendimentodas ações desenvolvldas com público atendido no Serviço de Proteção social Especial de Alta complexidade -Acolhimento I nstitucional.
A razão que leva a execução de tal serviço é que se entende que o servlço de Acolhimento é provisório,prioritáriq continuado e essencial, com tempo de permanência da criança,/adolescente na instituição o mais brevepossível' Entretanto, prestar plena assistência à criança e ao adolescente meios ê recursos adequados para atendersatisfatoriamente aos objetivos atmejados. Para isto, necessita-se cada vez mais subsidlar o atendimento.o obieto deste projeto tem como finalidade a aquisição de materiais permanentes e equlpamentos paraaprimorar o atendimento das ações desenvolvidas com pÚblico do serviço de proteção Social Especial de Altacomplexidade - Acolhimento lnstitucional, adquirido através de Emenda parlamentar nco2,l2o2o.com a aguisiçãodestes materiais serão oferecidas atividades e oflcinas pare as crianças e adolescentes acolhidas, inter-realcionando-ascom o constante nos objetivos gerais da tipifícação dos serviços socioassistenciais e de promover o acesso aprogramações culturais' De lazer e ocupaclonais internâs e externas, relacionando-as a interesse, vivencias, desejos epossibilidades do publico atendido.
Após o termino do fomentq a organização continuará a realizar a manutenção dos materiais eequipamentos com vÍstas cqlaborar com o bom estado dos mesmos.

DE TRABALHO

OBJETIVO GERAT
Aprimorar o atendimento a crianças e adolescentes em Acolhimento lnstitucional executado pela lnspetoria Laura
vicufia/casa Mamãe Margarida através da aquisição de materiais permanentes e equipamentos.

OEJETIVOS ESPECÍFrcOS

1' Adquirir materÍais permanentes e equipamentos necessários para melhorar a execução do atendimento a 20
crianças e adolescentes acolhidos.

2' oferecer ações de socioassistenciais às crianças e adolescentes atendidas com ambientes mais acolhedores.3. oferecer acompanhamento psicossocial as crianças e adorescentes acolhidas.

PúBuco-Awo
20 crianças e adolesçentes.

METAS
Meta l- Melhoria em 807o das condições do acolhimento institucional para crianças e adolescentes com a aquisiçãode materiais permanêntes e eguipamentos no prilzo de 7 meses.
Mêta ll'Melhoria da socialização entre 20 crianças e adolescentes acolhidas durante 7 meses.
Serão realizadas atÍvidades recreativas com jogos e brincadeiras.
Carga Horaria: 3 vezes na semana ( 2a 4a e 6r)
Meta lll- Diminuição das consequências causadas pela violação de direito de 20 crianças e adolescentes acolhidas

6. PROCEDIMENTOS METODOTÓGrcOS

t2

1- Para que os resultados
metodológicos:

sejam satisfatórios, na execução do 1e objetivo serão seÊUintes.proeeci

Geral
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ANEXO I

7. CRONOGRAMA DE EXECU DASATIVIDADES e do

»d

Aprimorar o atendi mento cr[anças e adolescentes em Acolhimento lnstituciona executado pel nspetoria Laura
Vicu fialCasa Mamãe Marga rida através da aquisição de materia ts pe rma nentês e equrpa mentos.

Objetlvo t

Adguirir materiais permanentes e equipamentos necessários para melhorar a execução do atendimento a 20 crianças e
adolescentes acolhidos.

Atlvldades l; Realizar cotação e preços dos materiais e eguipamentos
E$tratétlâs e procedlmentos; será feito o contatojunto às empresas onde foram reatizadas a cotação de preço para a
escolha do menor valor global Carga horária:4h, euando: 5l Feira (período: 2 meses) profissionais envolvidos: Direção
da lnstituição

Atlvidade ll: Aquisição dos materiais e equipamentos iunto a empresa vencedora.
Estratégias e procedlmentos : Será realizada a aqulslção dos materials e equipamentos junto à empresa vencedora
carga horaria:4h. Profissionais envolvidos :Equipe Gestora da lnstituição.

Atividade III: Ínstalação dos materiais e eguipamentos adquiridos.
Estratéglas e procedlmentos: Os equipamentos serão lnstalados nos espaços da lnstituição.
carga horaria: 8h. Profissionais envolvidos: Equipe Gestora da lnstituição.

Objetivo 02
oferecer ações de socioassistencais às crianças e adolescentes atendidas com ambientes mais acolhedores

Atlvldâde 1; Realização de atividades recreativas através dejogos e brincadeiras a 20 crianças e adolescentes
Estratégla e procedlmentos: Serão ofertadas atividades socioeducativas que favoreça a socialízação entre as crianças e
adolescentes, através de jogos e brincadeiras gue envolvem atividades culturais como programaçôes envolvendo a
família (festa da família), recreação com jogos e brincadeiras diversificados.

ObJetivos llt
oferecer acompanhamento psicossocÍal as crianças e adoÍescentes acolhidas
Atividade 1:Será realizado acompanhamento psicossocial as crianças e adolescentes acolhidas,
Procedimentos e estratégias: Cada criança e adolescente terá atendimento psicossocial de acordo com a demanda
Carga horaria: th ou mais.
(uma vez a cada quinzena e quando se fizer necessário).

Mete Etapa
Especiílcação das

atividades
lndlcador Físlco Duração

Unldade Quant. lnlcio Término
Meta t

Melhoria em 80%
das condições do
acolhimento
institucional para

crianças e
adolescentes com
a aquisição de
materiais
permanentes e
equipamentos no

1.1
Realizar cotação
e preços dos

materiais e

equlpamentos.

1.1.1
Será Íeito o contactar
Junto às empresas onde
foram reallzadas a
cotação de preço para a
escolha do menor valor
global

Carga horária:4h
Quando: 5l Feira (

Período:2 meses
Profi ssionais envolvidos:
Direção da lnstituição

Empresas
OUTUBRO

120 , .,
MAIO

l202'L ,",

l3
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prazo de 7
meses.

t. 2.
Aquisição dos
materiais e

equipamentos
junto à

empresa
vencedora.

!.t.2
Será realhada a
aqulsição dos materlals
e equlpamentosJunto à
empresa vencedora
Carga horaria: 4h
Profisslonais envolvidos
Equipe Gestora da
lnstituição.

Empresas L
OUTUBRO

120 .,'
MAIO

/2027

1.3
lnstalação dos
materiais e
equipamentos
adquirídos

1.1.3
Os equlpamentos serão
lnstalados nos espaços
da Institulção.
Carga horaria; 8h
Profissionais envolvÍdos
Equipe Gestora da
lnstituição.

Empresas
1

OUTUERO

/20
MAIO

l2O2t

Meta lF
Melhoria da
socÍalização entre
20 crianças e
adolescentes
acolhidas durante
7 meses.

2.1 Realização
de atividades
recreatÍvas
através de
jogos e

brincadeiras a
20 crianças e

adolescentes

2.t.t
Serão realizadas
atividades recreativas
com jogos e brincadeiras
Carga Horaria: 3 vezes na
semana ( 21 4r e 6l)

Crianças

adolescente
s

10

10

OUTUBRO

120

MAIO

/2021

,1

Meta lll
Diminuição das
consequências
causadas pela
violação de
dlreito de 20
crianças e
adolescentes
acolhidas

3.1
Acompanhamen
to psicossocial

as crianças e
adolescentes
acolhidas.

3.1
Cada criança e
adolescente terá
atendimento psicossoclal
de acordo com a
demanda
Carga horaria: th ou
mais.
(uma vez a cada
quinzena e quando se
fizer necessário)

Crianças
adolescente

s

10

10
OUTUBRO

120

MAIO

12A21

l4
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ANEXO I

8. AFERTçÃO DOS RESUTTADOS

9. DESCRTçÃO DAS DESPESAS E RECETTA§

9.1. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

Obfetlvoc Espeefflcos Resultado esperados lndlcador Melos de verlficação
1. Adqulrir materiais
permanentes e
equipamentos necessários

para melhorar a execução

do atendimento a 20

crianças e adoJescentes

acolhidos.

Açôes desenvolvldas com mais
qualidades através da lnstalação dos

materials e equipamentos.

Melhoria no ambiente do
acolhimento com a

instalação dos

equipamentos e materiais
permanentes

Pesquisa focal

Registro Fotográfico

Alimentos

qualidade.

conservados com Melhoria na conservação

dos alimentos com mais
qualidade.

Climatização e sonorização dos
ambientes dos ambientes onde são

desenvolvidas as atividades/oficinas

Melhoria dos ambíentes
através de instalação de ar
condicíonados e caixas

amplificadas
externas e interna do

acolhimento mais higienizadas.

Áreas do acolhi

mais higienizadas

mento

2. Oferecer ações de

socioassistenciais às

crianças e adolescentes
atendidas com ambientes
mais acolhedores

Socialização entre 20 crianças
adolescentes acolhidas durante
meses.

e

7

Melhoria da socialização
entre 20 crianças e
adolescentes acolhidas
durante 7 meses.

Registro Fotográfico

Lista de Participação

nas atividades

3. Oferecer

acompanhamento

psicossocial as crianças e

adolescentes acolhidas.

Crianças e adolescentes com a

autoestlma elevada, maÍs alegres e
motivadas para participar das ações
oferecidas.

Diminuição das
consequências causades
pela violação de direito de
20 crianças e
adolescentes acolhidas

Registro fotográfÍco
Lista de participação

nas atividades.

Rs 100.000,00

TOTAL DA RECEITA 

'
Rs 100.000,00

OESPESAS

-

v. AToRIRSI

Rs 100.000,00

l5
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9.3. DETATHAMENTO DAS DESPESAS

10. CRONOGRAMADE DESEMBOISO (RS 1,OO}

2O2O - CONCEDENTE

44.!X,.52

ORDE
ESPECTFTCAçÃO UN]DADE QTD

VATOR

UNITÁRlo
'(ns)

VATORÍOTAI,
(Rsl

DE§CR|çÃO DA
ATUIDADE

01
cAtxA AMPUCADA 600W/RMS
12808 UNID 2 Rs 2.990,00 Rs 5.980,00--

'' Realização de

das

do
horias

condições
acolhimento
institucional

,éiianças
para

e

adolescentes com a

aquisição de
materiais

zt'ermanentes e

equipamentos .

02
CAIXA SUBWOOFER 18"
800WRMS 13308 SUB 618

UNID 2 R5 3.890,00 Rs 7.780,00

03
MESA DE SOM X16 CANAIS

MG16XU UNID 1 Rs 2.770,00 R52.770,00."/

04 MrcRoFoNE cl flO SV200 UNID 2 R5 197,25 Rs 3e4so

05

IáVADOURA DE PRESSÃO RE 143
. MAGUEIRA 9M - VAZÃO MAX
DE AGUA 7OO- PRESSÃO MAX.
150 PESO 26,4

UNID L RS 2.129,00 Rs 2.129,00

/

(E

AR CONDICIONADO WSPLIT

58000 BTUS

42XQL6OC5/38CCLO6O535 MC CL-
B 22OV

UNID 1 Rs 6.700,00 R$ 6.700,00

/

07

CAMARA FRIA CONJUGADA

MEDIDAS EXTERNAS: COMP.9M,
LARGURA 2,2OM ALTURA 3M

UNID 1
Rs

69.980,00
Rs 69.980,00l

08
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

30x30 3qs/zqD/1QT UNID 2 Rs 2.133,25 R54.266,50/

VALOR TOTAT Rs lu'.@,(n

JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRTT MAIO JUNHO

JUu{o AGOSTO SETEMBRO ouruBRo ,r lÁovErvlsRo DEZEMBRO
100.000,00

16
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6

DO PARCEIRO

t2. PELO PARCEIRO PÚBlrco:

Parceiro Prlvado

Na dequalidade representante do lrolegal parce decla fiprivado, ns de aopârafot Estado doprova junto Amazonas, para
os efeitos sobe as dapenas inexisteLei, que dedébito morauâlquerq ou de minadi dosituação plência comproponente

OUlquerqua daentidadeórgâo administra caçao estadual apúbli transfe dosgue impeça rência

de 2020.

,lr-

,q.1ii.r,;',g6

;'"'.,1, ',,:,

o Tesouro Estadual ou
rêcursos.

Pede Deferimento,

Manaus, de

rr.l:: .r_

PARCEIRO PÚBTICO:

(Representante Legal iberação dos recursos na unidade concedente).

APROVADO:

LOCAL E DATA:

t7


