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TERMO DE FOMENTO NO O2OI2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OaOIaOaO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCN SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL , DE
A§S|STÊNCrA SOCIAL. FEAS E O CORAçÃO DO
PAI

No dia 30 de novembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSTSTÊNCh SOCIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 69.050-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermédi'o da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSETÊNCIA SOCIAL.SEAS, CNPJ NO

01.742.414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCn SOCTAL -
FEAS, CNPJ No 01.079.142IOOO1-59, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICÍLIA TEXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 1g3.079.962-91, residente e
domiciliada na Rua visconde de porto Seguro, no 500, Flores, cEp 6g.osg-0g0,
Manaus/AM, e do outro lado, o coRAÇÃo Do pAl, cNpJ: 13.434.693/0002_53,
Associação Privada, com sua sede em: Rua João Florêncio, no 10, centro, cEp no
69.415-000, lranduba/AM, neste ato representado por seu representante legal, o Sr.
BARRY DOUGLAS HALL, brasileiro, casado, administrador, com inscrição no RG
sob o no 2899368-3, e no CPF sob o no 335.608.702-91, com residência e domicílio
em: Rua Cassio Dantas, no lS,petropólis, CEp n.69067-36g, Manaus/AM, doravante
designado PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que consta do processo
Administrativo no 02.01,03110í.00000555.2020 - 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" 00í783/2016-PGE e B7t1s - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01gt2014,
Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n" 08/2004-SC!/CGE, e pelas cláusulas e
condiçÕes seguintes:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no 0g3/2020 do
Deputado Estadual Péricles Rodrigues do Nascimento, destinada a aquisição de um
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veículo com capacidade paru 07 lugares, destinado ao transporte de criançâs e
adolescentes que se encontram acolhidas institucionalmente, por medida de proteção.

CúUSULA SEGUNDA . DO REGIME DE COOPERAÇÃO: A COOPETAçãO MúIUA dOS
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCETRO púBLtGO reatizará:
'1. Ao PARCEIRO pRlvADo o repasse da quantia referida na cúusulA DE
VALOR, na Íorma prevista neste Termo.

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

Fica indicado o Sr' BARRY DOUGLAS HALL, brasileiro, casado, adminístrador; RG
no 2899368-3, cPF no 335.608 .702-91, como responsávelsotidário pela execução das
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

cúusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔEs: para reatização do objeto destaparceria, os parceiros obrigam_se a:

A) PARCETRO PúBL|CO
1. Liberar em pARCELA úNlcA, a quantia referida na cúusulA DE VALoR, naforma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste fermo;
í ' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utirização dos recursos oriundos deste Termo;
2' Providenciar a pubricação do extrato desta parceria;
3' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entreoutro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluç áo 12t12

- TCE/AM.

A) PARCE|Ro PRTVADO V
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1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com
o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram
este ajuste;

2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalizaçâo contábil do
PARCEIRO pÚeLtCO na execução do objeto desta parceria;

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

4. A organização 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 regulamentar,
a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária,
conforme o índice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado ou sua devida justificativa;

6. Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituiçâo financeira, qual seja: AGÊNch No 37í5, coNTA
No4í695-9, BANGO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;

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

L Restituir ao tesouro estadua! eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) dias
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 PÚBLICO;

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

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

CúUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABILIDADES: Os partícipes
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A) PARCETRO pÚsUlco:
1. Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1. Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civilem 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 recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que
couber;
3. Pela manutençâo dos bens adquiridos

cLÁusuLA QUINTA - DA FtscALtzAçÃo: o pARcEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria,

PARÁGRAFO PRIME|Ro: para implantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou Íirmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rEIAtóriO téCNiCO dE
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em leí,
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 PRIVADO.

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

cLÁusuLA SEXTA - DA UTILIZAçÃO DE SÍMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públi

\
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CúuSUm SÉftnlla - DO VALOR: O valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 85.000,00 ( oitenta e cinco mi! reais)

cLÁusuLA olrAvA - DA DorAÇÃo oRçAMENTÁRh: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correráo à conta da Seguinte Dotação: Programa de
Trabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NEoo4s7, emitida em
2311112020, no valor de R$ 85.000,00 ( oitenta e cinco mil reais).

CúUSULA NoNA - DA vrcÊNcIA E DA PRoRRoGAÇÃo: Este Termo de
Fomento terá vigência de 5 (cinco) meses contados de 30/i 11ZO2O a 30t04t2021,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao PARCEIRO PÚBLICO em, no mínimo,
trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGR.AFO ÚNICO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PUBLICO quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipóteses prevístas nesta Cláusula,
os partícipes são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARGEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.

GúUSULA DÉclMA PRIMEIRA - DAS sANÇoEs: pela execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legisla
especíÍica, garantida a prévia defesa, poderão ser apticadas as seguintes sa
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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 anos;

lll- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promóvida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pÚblica pelos p§uízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso ll,

cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - DAs ALTERAçÕes: Este Termo de Fomento
poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,
vedada a mudança do objeto.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - DA puBLtcAÇÃo: o presente Termo de
Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, á ser
providenciada 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.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDOS: Na data da conclusão
ou extinçáo desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO
serão de titularidade do PARCETRO PRIVADO.

PARÁGRAFO ÚNICO: Concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, no
caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,
poderá a Administraçâo Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

cúusulA DÉctMA eutNTA - DA INALIENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados.com
cláusula de inalienabilidade, e o PARGEIRO PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administraçáo pública, na hipótese de sua extin
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cúusuLa oÉctue sExrA - Do FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é cetebrado
com fundamento na Lei 8.A19i2014 e na Resolução 12112- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

GLÁUSULA DÉclMA SÉflMA - Do FORo: os conflitos e divergências que se
originarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vias amigáveis, serão
submetidos ao foro da Comarca de Manaus, que para tanto fica eleito,

Manaus, 30 de novembro de 2020

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE EST DA ASSISTÊNCN SOCIAL

Público

HALL
coRAÇÃo Do PAr

Parceiro Privado

T

Nom N
CPF: q 7--1ô)'2- \? CPF:
RG: \â'16-À RG:
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SECRETARIA DE ESTAOO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N' 08.1 2020-SEFAZ

Espécle, Número, Dâta: Termo Aditivo ao Contrato no 23I2O2O-3EF,7,,
Íirmado êm 94.11.2020. Partes: O Estado do Amazonas, por intermédio
da SecÍêtaria de Eslado da Fazenda, e a empresâ ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTOA. Oblsto: pr€staÇão de sêrviços dê suporte prioritário,
manutençáo conetiva dê ôquipamentos e serviÇos prioritário, manutençáo
e suporte de atualizaçáo de sofiwaros de Hardware necessários ao coneto
Íuncionamênto dos equipamentos edqulridos pêlâ Contratantê, conforme
Termo de reÍerência e Proposta anexo ao Procêsso. Vlgência: 12 (doze)
rn€ses â partir da âssinatura do clntrato. Valor lrensal: R$ 88.133,36
(oitenta e oito mil, cênto e trinta e tr& reais e trinta e seis centa\os). Valor
Global: R$ 1.057,600,32 (hum milháo e cinquenta e setê míl, §eiscentog
reais e trinta E dois centavos). DO: UG: 14101, PT:04.126.3229_1062.0001;
Fonte: 0í21 e NO: 33904009, têndo sido êmitida em 29.10.2020 a NE
9gl2O2O. Fundamento Lsgal: art. 25, caput de Lei n. 8.ôô6/93, com
base no Parecer no í44I2020-ASSEJ/SEA/SEFAZ, e consta noE autos do
Processo n' 01.01.0141 01. 1 08768/2020-01-sEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRÁ EXECUTIVA DE ÁSSUNTOS ADMINIS.
ÍRATIVOS, em Manaus, 03 de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretária Executiva de Assuntos AdministÍativos

Protocolo 29843

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENOA. SEFAZ
EXTRATO NC O6:Y2O2O§EFAZ

Espácle, Número, Data: 90 Termo Adiülo ao Contrato no O22/2O16-SEFAZ,
firmado em 1o.12.2020. PaÍt$: O Estado do Amâzonas, por intermédio da
Secretaria de Estado da Fazenda, e a empresa LBC CONSERVADORA E
SERVIçOS LTDA, Objeto: PronogaÇâo do prazo de vigência do contrato
original por mais I (seis) meseE. Valor mensal: R$ ô2.539,29 (sessenta e
dois mil quinhentos e trinta e três Íeais ê vlnte e três cgntavos), Valor Global:
RS 375.1 99,38 (trezentos ê setenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais
e trinta e oito centavos), DO: UG: 14101; PÍ: O4j22.OOO1.2OO1.OOO1; Fonte:
0121 e ND: 33903701, tendo sido emitida em 1s.11.2020 a NE 1061/2020.
Fundamsnto Legal: art. 57, ll, da Lei n. E.tsô6/93, com base no pareceÍ n.
0156/2020-ASSEJ/SEAJSEFAZ, e consta nos âutos do processo Adminis-
tratívo n' 01.01.014101.105641 t2020-g2i
GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRÂTIVOS, êm Manaus, 02 de dezembío de2OZO.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretária Exêcutiva de Assuntos Administrativos

Prctocolo 29844

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
ERRATA AO EXTRATO NC O6O/2020§EFAZ

ONDE SE LÊ: Valor Global R$ 10.277.740,20 (dez mil, duzentos e setenta
e sête mil, setecentos e quarenta reais e vinte centavos);
LEIA-SE: Valor Globâl R$ 10.227.740,20 (dêz mithôes, duzentos e setênta
ê sete mil, setecênlos e quarenta reais e vinte centavos);

GÉ(;
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GABINETE DA SECRETÁRA EXECUTIVA OE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 03 de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretiria Exêculiva de Assuntos Administralivos

Prctffiolo 2984§

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 113/2018;
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a HOSPITALAR
COMÉRCIO REPRESENTAÇÁO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA - CNPJ: 07.42437410001-83; OBJETO: Prorrogar o
pÍazo de úgência do contato primitivo lor 12 (doze) m,eses, a contar
de 1en2l2020 e 1511212021; DOTAçAO ORçAMENTARIA: Unidade
Orgamentária: 17701 - FES; Unidadê Gêstora: 1710'l - SES-AM; Programa
de Trabalho: 10.302.3305.2240.0008i Elemento de Despesa: 33903s17;
Fonte: 0í 00; N.E no 03985 de 2511112020, no valor de R$ 23.441 ,67 (vinle
e três mil, quatrocentos e quarenta e um raais ê sessenta e sete centavos);
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo no, 017í01.005813/2020
- SES-AM. Manaus, 01 de dezembro dê 2020.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Secretário de Estado dê Saúde

Prctocolo 29822

§ECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVo Ao coNTRATo No 091/2018;
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a ANGIOFI§IO LTDA.
ME - CNPJ: 08.808.430/0001-95; OBJETO: o acÍéscimo do quantitativo dos
procedimentos em aproximadâmente 24,9832%, a mntar de 17h112020,
para atender a Fundâção Hospital do Corâçáo Francisca Mendes; VALOR
TOTAL: R$ 1.56í,450,00 (um mllhâo e quinhentos e sessêntã e um mil e
quâtrocênto§ e cinquenta reâis); DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA: Unidadê
Orçamentária: 17701- FES; Unidade Gestora:17101 - SES-AM; Programa de
Trabalho: í 0.302.3305.2557.001 1 ; Elemento de Despesa: 33903950; Fonte:
O222i N.E no. 3694, de 1711'112020, no valor de R$ 64.880,00 (sessenta e
quatro mil e oitocentos ê oitênta r6ais); FUNDAMENTO DO ATO: Processo
Administrativo no. 01.01.0í7101.0í51322020 - SES-AM. Manaus, 01 de
dezembro de 2020.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Secrêtário de Estado de Saúde

Protocolo 29824

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO

Espécle: Primeiro Tormo Aditivo ao Contrato nô, 048/20í9; Partes:
SECRETARIA OE ESTADO DE SAÚDE E O CENTRO DE DIAGNÓSTICO
OFTALMOLÔGICO DA AMAZÔN|A LTDA; Obleto: Ajustes de procedimen-
tos, acréscimo de valoros de aproximadamente 7,140Á (sete vírgula quatoze
por centos) e ProúogaÍ o prazo de vigência do ContÍato Primitivo, por 12
(doze) meses a contar de 0en212020 a Ogl12l2i21t VALOR GLOBAL: RS
5.176.192,20 (cinco milhôes, cênto e sêtenta e seis mil, cento e novente e
dois reais e vinte centavos); VALOR MENSAL; Rg 431.349,35 (quatrocentos
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pe§§oas com deÍlclência e seus familiares, dê acordo com oGABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
REGIÃO METROPOLITANÂ DÊ MANAUS. SEINFRA, êM MANAUS, 1 1 dE
novembro de 2020.

Trabalho; PRAZO DE VIGÊNCIA: I (oito) mesês ; VALOR GLOBAL:
R$ 1oo.o0o,oo (cem mll reais); DoTAçÂO ORÇAMENTÁRIA: unidade

Secretário de Estado de lníraestrutura e Região Metropolitana dô Manaus

INÊS CARoLINÂ BARBoSA FERREIRA SIMoNETTI CABRAL
Secretária de Estado dê AdministraÉo e Gestão

PÍotocolo 29706

EXTRATO DE ADIÍIVO
ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato no 033/2019-SEINFM. DATA
DA ASSINATURAi 02.12.2020. PARTES: o E§tado do Amazonas, por
intermédio da Secrêtaria de Estado de lnfraestrutura e Região Metropolitana
dê Manaus e a empresa INFRA SERVTçO DE OBRAS DE ÍERRAPLANA-
GEM E PAVIMENTAÇÁO ElRELt. OBJETO: O prêsênte adttamento tem por
objeto alterar a Cláusula Oitava do Contrato, êm üÍtude do aeréscimo de
serviços, no valor de R$ 57.045,84 (cinqugnta e sete mil, quarenta e cinco
reais e oitenta e quatro centavos), conespondentê a 12,83o/o (doze vÍrgula
oitenta e três por cênto) e o decréscimo no valor dê RS 27.817,68 (vinte e
sele mil, olto@ntos ê dezeEsete reais e sessenta e oito cêntavos), cones-
pondente a 6,26% (sêis vÍrgula vintê e seis por cento), acanetando o reflexo
Íinanceiro positivo âo Contrato, no importe de R$ 29.228,16 (vinte e nove
mil, duzêntos e vinta e oito reais E dezesseis centavos). Dotagão: Unidade
OrçamentáÍia: 22103: Programa de Trabalho: 06.122.9264.1217.OO11i
Natureza da De§pesa: 4490S193i Fonte: 01600000, conforme Nota de
Empenho n' 2020N801575, datada de OznZf2O2O. processo Admtnistra-
tivo no 01.01.025101.00001506.2020-SE|NFRA. Manaus, 03 de dezembro
de 2020

CARLOS HENRIOUE DOS REI§ LIMA
Secretário de Estado de lnÍraestrutura e Regiáo Metropolitana de Manaus

Protocolo 29795

PORTARIA NO 77I2O2OGS/SECT
O SECRETÁRIO DE ESTADO OA SECRETARIA DAS CIDADES E

ÍERRTóROS, no uso de suas atribuições legais que the sâo conferidas
pelo Decreto de 25 de iunho de 2019t
CON§IDERANDO os termos da Lei Delegada no. 122, de.tS de outubro
de 2019, que estabeleceu a organizaÉo administraüva do poder Executivo
Estadual e transformou a Secrêtâria de Estado dê polÍticâ Fundiária - SpF
em Secretaria de Estado das Cidades e Tenitórios - SECT;

RESOLVE
INSTITUIR comissâo dê análise processual nos seguintes termos:
Aít. ío - Designar ISMAEL DA COSTA STLVA - presidente - ELEONORA
FERREIRA DOS SANTOS - secretária -, ANA MAURA MAGALHÂES
GENTIL, DENNY BATISTA COLARES e HARYSSAALVES PTCCOLOTTO
OE CARVALHO, os três últimos como membíos, para, sob a presidência do
píimeiro nominado, promoverem análisê processual e, posterior, conclusão
dos processos ÍêfêÍente ao espólio de Rubem pereira de Melo, bem comó
aos processos do Sr. Roosevell Cordeiro Pereira de Melo.
Art 29 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÉo.
CIENTIFIQUE.SE. REGISTRE.SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DÂS CIDADES E
TERRITÓruOS, em Manaus, 19 de outubro de 2020.

RICARDO LUIZ II,IONTEIRO FRANCISCO
Secretário de E§lado das Cidâdes e Tenitórios

Protocolo 29786

SECRETAR|A DE ESTADO DE JUSTTçA, D|REITOS HUMANOS E
CIDADANIA . SEJUSC

Extrato no 0t 37/2020-SEJUSC
ESPÉClE: Termo de Fomento n.. Oí5/2020 - SEJUSC; PARTES: SecÍetarla
de Estado de Justiça, Direltos Humanos E Cldadanla - SEJUSC
e'a ASSOCTAçÃO pe§utozzt DE MANAUS; DA ASSTNATURA:
2411112020; OBJETO: ReÍorma da cozinha e do [eÍeitório com estrutura
adequâda para Íomecer alimentos em ambiente convenlente para a9

NaturÊza da Despesa: 4450É.201 e Fontê: 0í2í; tendo sido emitida em
1711112020 a Nota de Empenho n' 2020NE00549, no valor R$ 100.000,00
(cem mil reâis); FUNDAMENTO DO ATO: Lei n' '13.0'19/2014 e Dêcr€to n'
8.72612016', Procêsso Administraüvo no. í786/2020 - §EJUSC. Gebinete do
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC,
em Manaus, 24 de novembro de 2020.

WILLIAM ALEXANORE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direltos Humanos e Cidadania

Píotôcolo 29702

SecretaÍia dê Estado da Asslstêncla Soclal - SEAS

ERRATA
RêtiÍicaçáoda publicaÉo no DOE, Edição no34.380 de 2511112O2O,rcÍêrenle
a Portaria no 28412020 - GRH/GSEAS que trata da Escala de Féíias para o
êxercÍcio dê 2021.
ONDE SE LÊ: RAILOES MUNIZ DE LIMA
LEIA-SE: IRAILDES MUNIZ DE LIMA

Manaus, 02 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

PÍotocolo 29737

EXTRATO No 201/2020-SEAS
E§póclo: Tormo do Fomento no 020/2020+EAS. PaÉos: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASS§TÊNC|A SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL
DE A§§|STÊNCIA SOCTAL . FEAS e O CORAçÃO DO PAl, CNPJ
1 3.434.693/0002-53, rêpresentado por seu repfêgentante legal, o Sr. BARRY
DOUGLAS HALL; Obleto: a transÍerência dos recursos provenientes da
Emenda Parlamentar no 093/2020 do Deputado Estâdual Péricles Rodrigues
do Nascjmento, destinada a aquisição de um veÍculo com capacldadê
para 07 lugares, destinado ao transporte de criançâs ê adolêscêntes qué
se en@nlram acolhidas instilucionelmente, por medlda de proteÇáo; UO:
3170'1; PT: 08,244.3235.2040.001í; FR: 01600000; ND: 4450420'1; NE:
2020NE00457, Valordo Termo: R$ 85.000,00; Vlgêncla: de 5 (cinco) mêses
contedos de 3Ol'1112O20 a 3OlUl2O21; Assinatura: 3011112020; Procosso
Admlnistrâtlvo: 02.01,031101.00000555.2020 - SEAS; Fundâmento do
ato: Lei 13.019/2014, Resoluçáo qo12I2O12-TCEIAM e lnstrução Normaliva
no 008/2004-CGE

Manaus, 30 de novembro de2O2O.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secrelária de Estado da Assistênciâ Social

PÍotocolo 29713

EÍrato nô 2022020§EAS
Espê€io: Termo de Fomento no 02íI2020-FEAS. Partês: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECREÍARIA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCh SOCIAL . SEAS, âtrAVéS dO FUNDO ESTÀDUAL DE
ASSISTÊNCn SOCTAL . FEAS e a ASSOCnçÃO OAS DONAS DE
CASA DO ESTADO OO AMAZONAS . ADGEA, CNPJ 04,811.352/OOO1.
88, representada por sua Íepresentante legal, a Sra. NEUDA MARIA DE
LIMA; Obleto: a transÍerência dos recursos proveníentes da Emenda
Parlamenlar no 051/2020 da Deputada Estadual Joana DaÍc dos Santos
Cordeiro, para aquisição de veículo, visando o atendimento ê encaminha-
mento psicossocial e reálizaçào dê visitas domiciliares para o Serviço de
Fortalêcimento de Vínculos desenvolvido. Com objetivo de atendimento de
cem famÍlias associadas composta por indivÍduos de várias Íaixas etáriâs a
partir de um ano, sessênta e cinc, anos ou mais. O mesmo também podêrá
sêr utilizado no transporte de uguárias em espêcial as mulheres vítimâs
de violência, no percurso aos aparelhos públicos das redes de proteção
especializadas, bem mmo visitas in loco domiciliares; UO: 31701; PT:
04.244.3235.2040.001 í; FR: 01 600000; ND: 44504201 ; NE: 2020NE00463,
Vâlor do Termo: R$ 50.000,00i Vigência: de 6 (seis) meses contados
de 3011112020 a 301O512021t Asslnatura: 3Ol11l2O2O; Processo Adml-
nlstratlvo: 02.01.031101.00000266.2020 - SEAS: Fundamênto do ato:

Diádo 0ficial do Estado do Amazonas

VALIDO S9MENTE cow AUTENTIâAçÀ2
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í. DADOS CADASTRATS DA ORGANIZAçÃO PROPOÍ{ENTE

Nome

o coRAÇÃo DO PAt
IRANDUBA

CNPJ

13_434.693/0002-53

Endereço

Rua João Florêncio Nunes, 10 - Centro -
lranduba/AM

E-mail

barryhall@o@racaodopai. org

Ponto de referência: Próximo a Secretária da Saúde

iiunicípio
Iranduba

UF

AM
CEP

69.067-369
Telefone

(92) 33e6-6777

NOUE DO RESPONSÁVEL pElÁ ORGAN|ZAçÃO DA SOCTEDADE CtVrL - OSC

Barry Douglas Hall

GPF.

335.608.702-91
RG

2899368-3
Órgão Expedidor

SSP/AM
Cargo

Presidente.

Endereço

Rua Cássio Dantas n.15,
Petrópolis

UF

AM
CEP

69415-000
Telefone

(92) 3343-8321
(92) 99í86-0909

2. RESPONSÁVEL TÉCNrcO PELO PRo.'ETO

Nome

Rosangela Albuquerque da Sitva
de Toledo Barros

E-mail

coordenacao i rand ub-a@ocoracaodopai. org

CPF;

175.862.738:71
RG

24.996.259-7
Órgâo Expedidor

SSP/SP
Cargo

Coordenadora

PrcÍissão

Pedagoga
N" de inscriÉo no Conselho

CFEP 19.001.462

Enderego

Rua Novo Airão, 39 - Residencial
Amazonas l- lranduba

UF

AM
CEP

69415-000
Telefone

(92) 3343-8321
(92) 981014043

3. OUTROS PARTíCIPES

ÓRGÃo,ENTIDADE CTPJ

Endereço E-mail

ilunicÍplo UF CEP Telefone

I
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/T. DESCRçÃO DA REALIDADE:

o Breve Histórico:

O Abrigo O Coração do Pai é uma organização da sociedade civi! -
OSC, que atua há mais de 04 anos na cidade de Iranduba, sendo sua matriz O
Coração do Pai no MunicÍpio de Manaus/AM fundado há dez anos, cuja finalidade

desde a fundação volta-se a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

através da oferta do Serviço de Atta Complexidade na modalidade de Acolhimento

lnstitucional, conforme TipiÍicação Nacional (20 1 3):

Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a
Íamílias e/ou indivíduos com vínculos famitiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteçáo integral. A organizaçáo
do servigo deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes,
às úadições e à diversidade de: ci,clos de vida, ananjos
familiares, raçâ/etnia, religiáo, gênero e orientação sexual. (fls.
441

A ideia de implantação de uma nova unidade do coração do pai em
lranduba surgiu inicialmente a partir de maio de 20í6, quando a organização o
Coração do Paifoi solicitada a participar de uma série de reuniões realizadas na
Prefeitura de lranduba, devido à grande demanda local, tendo em vista a
implantação do trabalho em Rede e a solicitação de atores sociais como
Conselho Tutelar, Ministério Público, Prefeitura e as Secreüarias de Assistência
Social, SaÚde e líderes distritais, com o objetivo de fortalecer o trabalho de
proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes emergiram vários
relatos sobre as necessidades vivenciadas por crianças e adolescentes em
situaçÕes de riscos no Município de tranduba, Novo Airão, Manacapuru, careiro
Castanho, Cacau Pereira e Manaquiri.

A OSC O Coração do Pai lranduba tem como Missão assistir e atender
crianças e adolescentes em situação de risco, vutnerabilidade social e suas
famílias, provendo proteção e cuidados com vista à reintegração familiar,

transmitindo às crianças o amor genuíno que vem diretamente de Deus, o pai.

2
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nossa tornar-nos referência no acolhimento e
atendimento pautado no trabalho humanizado e qualificado. Alicerçados nos

valores de Comprometimento, Respeito, Disciplina e Transparência. A
Finalidade proposta em nossas a@es consiste em proteger o bem-estar de

crianças que se encontram em sÍtuações de risco sociale pessoal, com uma sub

especialização em crianças indígenas.

O público alvo, destina-se ao acolhimento de crianças e adolescentes

egressos de disfunçôes familiares, conflitos, tendo vivenciado as mais diversas

situaçÕes de violação de direitos a saber: abandono de incapaz, vutnerabilidade

social, risco pessoal e social, abuso sexual, negligência, estupro de vulneráve!,

maus-tratos, fragilização dos vínculos familiares, drogadição familiar; entrega

espontânea, e outros.

Mesmo com avanços e desafios, vê-se a importância de concretizar

alguns planos idealizados para a qualificar ainda mais os serviços ofertados no

abrigo, não só no espaço fisico, mas também aprimorar as aüvidades extemas

que necessltam de condução, de forma a assegurar o serviço de maneira

humanizad, pois o trabalho é voltado ao atendimento integral de crianças e

adolescentes que sofreram violação de direito no cerne familiar, e por isso

encontram-se acolhidas na OSC.

Gomo critérios de acesso, elenca-se as mais variadas situações de

vulnerabilidade social, entre estas: 1) Negligência pessoate social; 2) Abandono

de incapaz; 3) Estupro de vulnerável; 4) Exploração sexual; 5) Lesão corporat;

6) Entrega espontálnea, e outros tipos de violação de direitos.

A instituição tem como principais eixos de atuação o atendimento na área

social, psico!fuica, saúde e educação, além de todos os cuidados diários e

alimentação, a realização de atividades recreativas e culturais às crianças e

adolescentes acolhidos. Em relação as portas de entradas para o acothimento

institucional, o trabalho realizado mediante parceria, busca assegurar os direitos

dos assistidos, tendo como facilitadores:

1) Ministério Público da Comarca de lranduba;

3
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do Município, e em alguns casos do lnterior do

Estado;

3) Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e

demais órgãos que compõem a Rede. Sobre estes encaminhamentos, reitera-

se que todos demandam de Ordem Judicial.

os atendimentos prestados nos últimos 02 anos mantem-se como

integral e personalizado, sempre favorecendo o convívio familiar e comunitário,

bem como são uülizados os serviços e equipamentos públicos disponíveis na

comunidade local. As crianças e o adolescentes residem na unidade de

acolhimento até que seia possível o seu retorno à família de origem ou extensa

e quando isso não é possível, até ser colocada em família substituta através de

ordem judicial. O serviço é contÍnuo e as equipes de cuidadoras trabalham em

regime de plantôes com carga horária de 12h por 36h que cobrem o serviço por

24h inintenuptas.

Caracterização do Entorno:a

Em relação à área de abrangência, o Abrigo coração do pai lranduba

está localizado na região metropolitana de Manaus, no Estado do Amazonas.

Situada às margens esquerdas do Rio Solimões. Está conectada à cidade de

Manaus através da Ponte Jornalista Philipe Daou. Segundo estimativas do IBGE

de 20í9, o município possuía 48.2296 habitantes. lranduba abrange mais de 23

distritos entre Zonas Rurais e Comunidades Ribeirinha.

o municÍpio de lranduba faz fronteira com: Novo Airão, Manacapuru,

careiro castanho, Gacau Pirêra, Manaquiri e Manaus, sendo que estes são

distribuídos por Distritos e Comunidades composto pelo Iago do limão, Ariaú,

Acajatuba, Lago do Guedes, Janauari, paricatuba e outros fora da ilha, na qual

cada um possui sua jurisdição conforme informação do Conselho Tutelar da

Comarca de lranduba.

O Coração do Pai lranduba, está bem locatizado no Centro do Município,

os moradores das redondezas possuem saneamento básico, serviços de energia

elétrica e água encanada regularizados, serviços de saúde, educação e
assistência.

4



/ssà,'%,
PLANO DE TRABALHO

o connçÃo Do PAr TRANDUBA
GNPJ í 3.4t!4.693r0002{3

a captação de para manutenção do funcionamento

do Abrigo, é advinda da elaboração de Projetos Sociais submetidos as

Secretarias do Estado e Município, doa@es da Sociedade e empresas privadas,

e parcerias para serviços e apoio alimentar, destacando.se:

A OSC funciona em rede com a oferta de serviços socioassistenciais,

principalmente referente à educaçâo, uma vez que as crianças e os adolescentes

estudam em escolas próximas ao Abrigo, ou seja, no próprio bairro, sendo as

seguintes: a) Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira; b) CETI Prof. Maria

lzabel Desterro e Silva; c) Escola Municipal Damasceno Braga; d) Unidade

Municipal de Educação lnfantil Maria Soledade Lima; e) Escola Municipal

Segundo Ebling. Ficando a encargo da equipetécnica do Coração do Pai realizar

regularmente procedimentos de matrículas, transferências e outros serviços

pertinentes, mantendo um constante canalde comunicação e interação com as

escolas nas quais as crianças estâo inseridas.

5

lnsütuição Parceira Origem da Fonüe Destinação
Secreüaria de Estado da
Assistência Social - SEAS

Convênio/Termo de
Fomento

Ações e Serviços

Prefeitura Municipal de
lranduba Termo de Cooperação Serviços

Panificadora e Confeitaria
Ltda Loran

Parceria Apoio Alimentar

Grafitech Parceria Serviços

Figorifico Pescados lranduba Parceria Apoio Alimentar
Farmácia Economize Parceria Apoio farmacológico
Secretaria de Produção Rural

- SEPROR Parceria ApoioAlimentar

Disgás
Parceria Serviços

Secretária da Saúde Parceria Apoio medico e
farmácoloqico

Juizado Parceria Servi@s Jurídicos
Ministério Público Parceria Serviços Jurídicos
Segunda Vara Municipal Parceria Serviços Juridicos
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Na área de saúde, os acolhidos utilizam os serviços, ofertados pelo

Sistema Único de Saúde -SUS, havendo ainda parceria com o Hospital Hilda

Freire; UBS, Central de Medicamentos (CElrrA), Unidades Hospitalares de

Urgência e Emergência; Centro deAtenção Psicossocial InÍantil(CAPSI), Centro

de Atenção Psicossocial Ábool e Drogas (CAPS AD), Centro de Reabilitação em

Dependência Química lsmael Abdel Aziz (CRDQ), Fazenda da Esperança, e

Sistema Nacional de Regulação (SISREG), que dentre outros serviços

possibilitam a marcaçâo de consultas e a realização de exames e internações.

Há parceria com Conselhos Tutelares, Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (CREAS). A organização é reconhecida pelo Ministério Público - MP local

como a única instituição de Acolhimento lnstitucional exercendo serviço

exclusivo e de grande relevânciapara o Município de lranduba-AM. E assim, em

23 de agosto de 2016, a sede O Coração do Pai lranduba foi inaugurada,

impelidos por uma grave situação emergencial. O trabalho de acolhimento

começou com um grupo de (06) seis irmãos sendo, (05) cinco crianças e (01) um

adolescente. A organização O Coração do Pai -lranduba, foi acionada pelo

CREAS através do Conselho Tutelardeste Município pelo motivo de Risco Social

e PessoaUExploração Sexual.

Os Serviços de Acolhimento integram o §istema único de
Assistência Social (SUAS), tendo interhce com outros serviços
com rede socioassistencial, quanto os demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos. Sua atuação deve basear-se
na incompletude institucional, náo devendo ofertar em seu
interioratividades gue sejam da competência de outros serviços.
A proteçâo integral a que tem direito as crianças e os
adolescentes acolhidos devem ser viabilizados por meio da
uülizaçâo de equipamentos comunitários e da rede de servigos
loe,al. Oientagões Técnicas: Servigos de Acolhimentos para
crianças e adolescentes, 201 4. (reimpressáo).

O município de lranduba/AM, como em todo pais, possui graves

problemas sociais e no que diz respeito a violaçâo de direitos a crianças e

adolescentes, conforme matéria que exemplifica este fato segundo o Síte: AM

6
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a em e com

por estuprar criança de 4 anos e a prima de 16 anos em lranduba. Cacau Pirêra/

lranduba/AM - Um adolescente de 14 anos foi apreendido, no Distríto de Cacau Pirêra

(a 27 quilàmetros de Manaus), por estuprar uma criança de quatro anos e uma

adolescente de 16 anos. A apreensão ocorreu às 10h30 desfa segunda-feira (30),

após den(tncias. Conduzido à 31a Distrito lntegrado de PolÍcia (DlP), o adolescente

de 14 anos irá responder por ato infracional análogo aos crirnes de estupro e estupro

de vulnerável. Ele ficará à disposigáo do Ministério Público do Estado

do Amazonas (MPE-AM).

Conforme observa-se, este relato diz respeito a violaçâo de direito à

Criança e ao Adolescente por parte de seus familiares, sendo contraditório, pois,

neste caso diz respeito a um adolescente sendo o próprio violador dos direitos

de uma criança e uma outra adolescente, o que se configura em um triste relato

entre muitos de que se tem notícias no Município de lranduba/AM .

No deconer dos anos, e com o crescimento demográfico não planejado,

o município ganhou comunidades adjacentes, e com isso, as vulnerabilidades do

território, tornaram-se um fator social preocupante e crescente, o que tem

causado interupçÕes de longa duração no fornecimento de energia elétrica,

trazendo prejuízo ao comércio locat, afetando também a segurança pública,

aumentando o índice de assaltos e Íurtos.

Visando investir na @munidade, o abrigo tem empreendido na

realizasio de agÕes educativas, Rodas de Conversas, atividades relacionadas

ao Calendário anual, distribuição de alimentos, oferta de encaminhamentos

sociais, sempre primando pela emancipação socialdos indivíduos.

Diante de todo o conteÍo, fica evidente que a comunidade de modo

geral apresenta muitas dificuldades no que diz respeito ao acesso às políticas

públicas básicas (saúde, educaçâo, habitação, meio ambiente, segurança,

transporte), contudo possui um grande potencial humano, e por conta desse

motivo, o Abrigo O Coração do Pai tem investido e priorizado suas ações afim

de contribuir para que a comunidade tenha acesso a informações relevantes,

bem como saiba exercer os seus direitos e deveres de forma participativa e

cidadã. O municÍpio de lranduba tem como promissor ao crescimento

demográfico, econômico e social, grandes empreendimentos, como por

exemplo, o primeiro outlet da região Norte, e também, a Cidade Universitária da

7
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o Amazonas (UEA). Na verdade, o município recebeu

a primeira grande mudança com a construÉo da Ponte Rio Negro que

possibilitou um fluxo maior de pessoas, tendo em vista alguns condomínios

residenciais já inaugurados, e outros em fase de ftnalização. A localizaçâo do

município permite ainda a existência de dois ecossistemas diversos, e se na orla

do Rio Negro Íiguram paisagens paradisíacas, praias, cachoeiras e florestas

abundantes; ao longo do rio SolimÕes descortinam-se extensas áreas de vázea

com atividades agrícolas, pesqueiras e de contemplação.

a Caracterização do Público atendido no Abrigo O Coração do Pai:

O Abrigo O Coração do Pai, configura-se como um serviço que oferece

Acolhimento lnstitucional e provisório para crianças afastadas do convívio

familiar por meio de medida protetiva de acolhimento institucional em abrigo

(ECA - Art. 101). A OSC encontra-se atualmente com o quantitativo de 36

residentes, muito embora a solicitação deste Plano de Trabalho envolva 20

crianças e adolescentes, que traduz o indicado para as lnstituiçÕes de

acothinrento.

Como já mencionado, este público, é proveniente de problemas

familiares, conflitos, situações de violação de direitos. O foco de atuação da

instÍtuição está embasado em açÕes que priorizam a diminuição ou a superação

dos fatores de risco a que estão expostas as crianças e adolescentes, bem como

no fortalecimento e possível reestabelecimento dos vínculos familiares, já que o

acolhimento institucional prevalece até seja possível o retorno da

crianga/adolescente à família de origem nuclear ou extensa, ou ainda em

colocação em família substituta em acordo com a decisão do órgão judiciário

competente.

De acordo com o censo IBGE (2010), em 2O17 a faixa etária e sexo,

observa-se que a população no município de lranduba, com predominância

infanto-juvenil na faixa etária de 10 a 14 anos.

O serviço de Acolhimento lnstitucional desenvolvido no Abrigo O Coração

do Pai lranduba/AM, está estruturado de acordo com as leis pertinentes que

preconizam que o acolhimento institucional compreende crianças e adolescentes

8



à,'%,
PLANO DETRABALHO

o connçÃo Do PAt TRANDUBA
GNPJ í 3.434.89310002€3

na faixa etária

esse público.

Referente a Emenda em tela, diz respeito ao atendimento de 20

crianças/adolescentes de ambos os sexos, sendo a realidade circunstancial do

OCP lranduba 23 acolhidos, melhor visualizado conforme segue:

IDADE GENERO QUAI\TTIDADE

0a5anos MASCI.'LINO 03

6all anos FEMININO 03

6 a 1l anos MASCI.ILINO 08

12 a 14 anos FEMININO 05

12 a 14 anos IúASCULINO 01

15 a 18 anos FEMININO 01

15 a 18 anos MASCTILINO 02

TOTAL 23

No que se refere ao perfil das famílias e das crianças e ou adolescentes

acolhidos em nossa organização em geral e de famílias em vulnerabilidade

pessoal ou social diversa, ou até mesmo situações quê resultaram no

rompimento dos vínculos familiares e consequente afastamento das crianças ou

adolescentes inseridos nessa família. Percebeu-se ao longo das intervenções

técnicas realizadas no período, guê os pais ou responsáveis das crianças e

adolescentes acolhidos também vivenciam situaçÕes de vulnerabilidade, tais

como: conflitos familiares, baixa escolaridade, falta de oportunidade de emprego

e renda e várias outras situaçÕes de vulnerabilidade, o que dificulta o a@sso

desses usuários aos serviços públicos. Abstraiu-se ainda, por meio dos estudos

de caso realizados, que fator preponderante que ocasionou o acolhimento foi

devido ao uso e abuso de substancias psicoativas dos familiares, cujo percentual

é elevado de pais e responsável de crianças e adolescente com problemas de

9
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alcoolismo/ dependência química, situação de rua, e envolvimento com tráfico

de entorpecentes.

Em se tratando da escolaridade dos pais ou responsáveis dos acolhidos

é um fator que deve ser levado em consideração e analisado com muita

seriedade, pois muitas das vezes é causador que interfere em todas as áreas da

vida cotidiana dessas pessoas, sobretudo, na dinâmica socioeconômica. Em

geral são pessoas que até conseguem ler, mas não conseguem interpretar o

senüdo da frase - são por definição analfabetos funcionais. Estudos evidenciam

a educação como uma das principais fontes sociais de extemalidades positivas,

cÂpaz de reduzir os níveis de des§ualdades de renda, além da redução

signiftcativa da criminalidade. Trazendo paraa situação dos acolhidos no Abrigo

O Coração do Pai lranduba, percebeu gue os familiares que representam este

público, em sua maioria sequer concluiu o ensino fundamental.

No tocante a situação de trabalho e de renda das 05 famílias

representiantes dos 23 acolhidos circunstancialmente: (01) Mercado Formal; (02)

Mercado lnformal; (02) sustentam-se do Beneficio do Bolsa Família;

No abrigo, as crianças e adolescentes recebem assistência integral e

personalizada, por meio de atendimentos sociais, psicológicos, pedagógicos,

além de todo suporte pediátrico, sempre acompanhado por técnicos

especiatizados. Busca-se também o favorecimento do convívio familiar e

comunitário, conforme determinação da Promotoria de Justiça da Comarca,

utílizando-se serviços e equipamentos públicos disponíveis na comunidade local.

As crianças e os adolescentes residem na unidade de acolhimento até

que seja possível o seu retomo à família de origem ou extensa e quando isso

não é possÍvel, até ser colocada em família substituta através de ordem judicial.

Oriundos das variadas zonas do Município ou de municípios vizinhos,

quando a impossibilidade de acolhimento na comarca de origem.

Os casos de reincidência, logo que detectados são comunicados as

autoridades competentes do Juizado da lnfância e Juventude, e paralelo a

atuação técnica judiciária, a equipe do abrigo realiza intervenções sociais,

psicológicas, pediátrica, de fisioterapia, além de teste de sondagem pedagógico

no caso das crianças em idade escolar.

10
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sentido, reitera-se que acolhimento institucional é temporário, pois

busca-se a centralidade na família, e como medida de proteção social, segue o

princípio da exepcionalidade e da provisoriedade, cujo § 20, do art. 1g do

ECA/1990, incluído pela Lei no 12.01012009, prevê:

§ 2o A permanência da criança e do adolescente em programa
de acolhimento institucional não se prolongaÉ por mais de 2
(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade
judiciária (BRASIL, 1990, p. 10).

Compreende.se que o desenvolvimento da criança e do adolescente é

marcado por intrincados processos biológicos, psicoafetivos e sociais que

exigem do espaço que os cercam uma série de condi@es para que este

desenvolvimento se dê de forma que atenda suas necessidades. Diante disso, o

papeldesempenhado pelafamília e pela comunidade no crescimento eformação

destes indivíduos justifica plenamente a importância deste direito.

Assim, as características do público atendido advêm de várias áreas já

que o município de lranduba faz fronteira com: Novo Airão, Manacapuru, Careiro

Castanho, Cacau Pirêra, ManaquÍri e Manaus, sendo gue estes são distribuídos

por distritos e Comunidades composto pelo lago do limão, Ariaú, Acajatuba, Lago

do Guedes, Janauari, Paricatuba e outros fora da ilha, na qual cada um possui

sua jurisdição conforme informaçáo do Conselho Tutelar da Comarca de

lranduba.

5. DESCRTçÃO DO PROJETO

5.í. OBJETO DA EMENDA PARI-AII'ENTAR:

Emenda Parlamentar/estinada a aquisição de um veículo com
/

capacidade para 07 lugares/destinado ao transporte de crianças e adolescentes

que se encontram acolhidas institucionalmente, por medida de proteção.
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ruÍcto: NovEMBRotzozo TÉRMINO; ABRIU2O21

5.3. JUSTIF|CATIVA DA PREPOSTÇÃO:

O Abrigo O Coração do Pai, configura-se como um serviço que oferece

abrigo excepcionale provisório para crianças afastadas do convívio familiar por

meio de medida protetiva de acolhimento institucional em abrigo (ECA - Art. 101).

Na atualidade o OCP ampara crianças e adolescentes na faixa etária de

(0 - 18 anos), estando atualmente com o quantitativo de 23 residentes, que

tiveram seus direitos violados, sendo expostos a disfunções familiares, conflitos,

que resultaram no acolhimento institucional, como recurso de segurança e

proteção, sendo encaminhados ao Abrigo por meio da Rede Socioassistencial:

Conselho Tutelar de lranduba, SAICA Manaus, Outras lnstituições de

Acolhimento, CREAS- lranduba, e demais órgãosque compõem a Rede, sendo

estas condu@es demandas pelo Ministério Público e Ordem Judicial.

Reitera-se a importância de inciativas como esta proposta por meio da

presente Emenda Parlamentar, para dar continuidade das atividades

desenvolvidas pelo Abrigo O Coração do Pai, que atua por meio de execução

direta de projetos, programas ou planos de açÕes conelatas por meio da doação

de recursos fÍsicos, humanos e financeiros, incluindo a prestação de serviços

intennediários de apoio a outras organizagões sem Íins lucrativos e a órgãos do

setor público que atuem em áreas afins.

Citando novamente o ECA, reforça-se os direitos assegurados aos

acolhidos, relativos à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, previsto nos Artigos

15, 16 e 17:

A oiança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis.
O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restriçÕes legais; !l - opinião e expressáo; lll -
crença e culto religioso; lV - brincar, praticaresportes e divertir-se;

12
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e@mun sem
- participar da vida políüca, na forma da lei; Vll - buscar refúgio,
auxÍlio e orientaçâo.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
fÍsica, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo
a preservaçáo da imagem, da idenüdade, da autonomia, dos
valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Nesse sentido, a realizaçâo do presente Plano de Trabalho idealizado

pelo Abrigo O Coração do Pai lranduba, é imprescindível devido aos muitos

problemas diários enfrentados pelas crianças e os adolescentes que implicam

preiuízo em sua integridade física, psíquica e moral, os quais variam, desde o

descaso e omissão de pais e ou responsáveis, e ainda por expor a criança e ou

adolescente a situações de risco pessoal e social, abandono, vulnerabilidade

social, negligência, abandono de incapaz, situação de rua e mendicância,

utilização de substÉincias entorpecentes, dentre outros direitos violados.

O Abrigo O Coração do Pai lranduba conta com equipe de referência,

sendo: (1) coordenadora, (1) assistente social; (1) psicóloga, além de cuidadoras

(4) cuidadores; (4) auxiliar de cuidadora; (í) cozinheira; (1) auxiriar

administrativo, e (1) motorista. Há ainda (8) profissionais cedidos pela prefeitura

Municipal de lranduba que ocupam a função de vigilante, cozinheira e serviços

gerais.

Diante dessa breve exposição de alguns Íatores citiados e mediante a

demanda de acolhimentos de crianças e adolescentes com direitos violados é
que nos levarn a necessidade de pleitear a execução desse pseto.

A destinação do valor integral da Emenda será para custear a compra de

um veículo com capacidade para 07 lugares, despesas com emptacamento e

acessórios no valor de R$ 85.000,00, como já mencionado anteriormente. O

veículo atenderá as crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo O Coração

lranduba. Os resultados a curto prazo serão expressos na realização do

transporte de crianças, adolescentes, realização de visitas domiciliares, e

demais atividades externas necessárias para a boa execução de serviço de

acolhimento, nos seguintes âmbitos:

13
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de nossos acolhidos aos hospitais, Unidades Básicas de

Saúde, Pronto Atendimento, em consultas, lmunizaçÕes, interna@es

hospitalares, Serviços especializados, etc.

b) Visitas domiciliares - Translado da equipe técnica a visitas com finalidades

voltadas a reintegração, busca ativa de familiares e acompanhamento

psicossocial a crianças reintegndas.

c) Educação- Condução escolar na entrada e saída das aulas, atividades

educacionais como reuniões, acompanhamento e recebimento de boletins e

documentos pertinentes à escola;

d) Assistência-viabilização de contato com as redes sócio assistenciais, órgãos

públicos e privados, cartórios, reuniões no Conselho Tutelar, no Ministerio

Público, no Juizado da lnfância e Juventude;

e) Esporte, cultura e lazer- Eventos culturais, ig§as, recreativas,

acampamentos, festas de aniversário, passeios, apresentiações e ensaios na

escola, também para realizar tarefas administrativas como por exemplo compras

de comida, remédios, peças para manutenção de equipamento, material para

manutençâo / reforma / construção da planta física, material de expediente,

material de limpeza, etc.

Em relação conservação e manutenção do veículo, o Abrigo O Coração

do Pai lranduba, dispõem de garagem em local interno, para que o transporte

fique guardado com segurança quando não estiver em uso.

Com base no Plano Nacionalde Promoção, Proteção e Defesa do Direito

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, reitera-se que

a OSG busca trabalhar viabilizando a garantia da proteçâo integraldas crianças

e adolescentes acolhidas, pensando e executando açÕes lúdicas, recreativas,

educativas para esses sujeitos, mediante inclusão na rede de serviços que

l4
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proteia e potencialize a família para exercer o papel de socialização e proteçâo;

desenvolvimento de ações que acanetem no fortalecimento, reconstrução e

construçâo de vínculos familiares e sociais, voltados ao melhor interesse dos

assistidos, que temporariamente vivenciam o acolhimento institucional.

O lmpacto Social gue se almeja alcançar é a mudança de perspectiva de

vida no sentido de que as crianças e adolescentes acolhidos tenham bases de

apoio pelo trabalho desenvolvido no Abrigo e consigam superar as

consequências negativas que provocaram o rompimento de vínculos familiares

e que reescrevam sua história de vida. Em relação a família, busca-se a

sensibilização desta quanto ao seu papel projetivo, protragonismo social das

beneficiárias quanto ao cuidado de sie responsabilidade diante da vida, a fim de

amenizar as situações de vulnerabilidade e risco social através das ações

executadas, e assim possibilitar a reintegração familiar dos acolhidos de forma

segura.

e"fuf* ô.anwo,í, erütãa Srr.4f*-f@ rrffiá* à2. oa<zioaa, fu aa.tàa".;.Àaàp e

arnlSaâ.e.
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5.4. OBJETIVO GERAL:

Garantir mobilidade e acesso as Redes Sócio Assistenciais através da

aquisição de um veÍculo, para a efetivação dos direitos sociais de crianças

e adolescentes acolhidas.

5.5. OBJETTVOS ESPECÍFTCOS:

Acolher e garantir proteção a crianças e adolescentes, ampliando as

açÕes externas ao abrigo, mediante aquisição de um veículo;

Promover a interação entre lnstituição e Família;

a

a
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o Desenvolver a@es de lnterlocução com as Redes socioassistenciais,
bem como a socialização das crianças e adotescentes com a reatização

de açÕes culturais e recreativas-

5.6. PÚBLICO ALVO:

Grianças e Adolescentes da faixa etária de 0 a 1g anos, acolhidas
institucionalmente, por medida de proteção, na unidade de lranduba/Am.

5.7. METAS:

Acolher integralmente 20 crianças e adolescentes, favorecendo em 100%
a mobilidade nas ações extemas ao Abrigo, mediante a aquisição de um
veículo;

Promover a interação entre Instituição e Famítia, por meio de realização

de Msitas Domiciliares mensais, no período de vigência do projeto.

Desenvolver aSes de lnterlocução com as Redes socioassistenciais,
ampliando em 50o/o as articulações mensais, de acordo com a
necessidade de cada assistido relacionadas à saúde, educação,
cidadania e atividades de cuttura e lazer.

6. PROCEDIil|ENTOS METODOTóercos:

As atividades realizadas através da presente Emenda, priorizam o
atendimento integral à 20 crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente
como medida de proteção. Em relação aos objetivos propostos, buscar-se-á
manter o atendimento individualizado e personatizado, conforme estabelecido na
Resolução í0912009: 'Ter ambiente e condiçÕes favoráveis ao processo de
desenvolvimento peculiar da criança e do adotesoente".

Tendo como base os princípios e diretrizes do Estatuto da criança e
Adolescentes (ECA), orientações técnicas para o serviço de Acolhimento

a

a

a
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l,e Nacional, a metodologia aplicada ao projeto dividiu-se

em 03 Íases:

Fase I - Recepção e acolhida:

Acolhimento lnstitucional- Destinado à 20 crianças e adolescentes,

advindas das portas de entrada da Rede Socioassistencial, e em

determinados casos por meio de busca ativa, mediante Guia de

Acolhimento Judicial, cuja metia não é quantiÍicada, em razâo do

acolhimento ser realizado pela equipe técnica da OSC (Assistente Social

e Psicologa), de acordo com a demanda. Registro da Utilização do veículo

realizado pelo motorista em formulário específico, informando data,

horários, local e quilometragem.

Esfudo de Caso e elaboracão do Plano Individua! de Atendimento

Plano lndividual de Atendimento (PlAl - Realizado (1) vez por semana

na Sede da OSC, conduzido pela equipe psicossocial, com carga horária

de 02 horas.

Meta Previstia: 16, Estudos /PIAS no período de vigência do projeto.

Fase ll- Progressão da autonomia individual, familiar e social:

a

a Acompanhamento Psicossocial- Realizaçâo de visitas domiciliares,

promovida pela assistente social e psicóloga, direcionada à familia dos

acolhidos, efetivada no período diurno, com duração de (4) horas.

Carga Horária: Atividades 2vezes por mês, 04 horas diárias, em horários

diurnos a serem programados, comprovadas mediante registro em

i nstru me ntal específi co e reg i stros fotog ráfi cos.

Meta Prevista: 08 visitas domiciliares.

a

o
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comu

o lnbrlocução com a Rede Socioassistencial- promovido pela equipe

psicossocial, envolvendo açÕes de cidadania, saúde, educação, e outros,

ampliando em 507o as interlocuções.

. Carga Horária: Segunda a sexta-feira, de acordo com a necessidade dos

assistidos.

r illeta Prevista: Não quantificada - de acordo com a demanda.

o Aüvidades Gulturais e recrcativas: promover a interação social por

meio da realização de (4) atividades culturais e de lazer, realizadas

mensalmente pelas crianças e adolescentes, preferencialmente aos

finais de semana.

. Meta Previeta: 16 atividades.

7. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATTVTDADES:

lndicador Físieo Duração
TETA ETAPA ESPEGTFTCAçAO Unld. QttL lnído Térmlrrc

Acolher
integralrnente 20
crianças e
adolescentes,
favorecendo em
í(D%a mobilidade
nas açÕês
êxlêmas Bo
Abngo, medhnte
aquiriÉo de um
veÍculo;

l- Ílecspçãoe

acolhlda:

1.1 Aoulsicão do
veÍculo - para usufttb
das oianç* de forma
pessoal ê em grupo, bem
como aÇóes
admin'rshativas que
priodzem o bom
andamento da OSC, tab
@mo: coÍnpre dê
utensílioe, mat€ÍiaiE e
alimentos; ÍEcebiÍnento
dê doâçõês ê)dêmeo,
atividades
edmanbtmtives-

Compra e
emplacamento dê
um veÍculo com
cepacirade paÍa
07 lr.rgaÍês.
Registro da
t tilazaçâo do
veÍculo realizado
pelo motorista em
foÍmuláÍio
espedfrco (Diário
de Bordo)
infunnando data,
horáÍios, local e
quilornetragem.

Crianças e

Adolescentes

20 NOV
2020

ABR
2021
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1.2 Acolhamênto
lnstifucloml- Criane
e adolescedes que
aÍastadas do convÍvio
Íamiliar por meio de
decbâoJudicial.

cÍiançes c
adolescantes,
advindas das
portas de entrada
de Rêde
Socioassistencial,
rnedianE Guia de
Acolhimento
Jurlhial, e em
delerminados
casos poÍ meio de
busca ativa.

Adolâséntes

e
a@Ído

demânda
oom a

2020
ABR
2021

FamÍlla, por meio
dê Í"elizâção d€
Msltes
DomicilieÍêg
rnensab, no
período dê
v§ência do
projeto.

intêraçâo
lnstih#o

a
entre

e
aúooornla lnrfirdduat,
fadl}rresocid
2.1 Acqnpanharnonto
Friccsoclah
Reatizaçáo de visitas
domicíliarcs, promovida
pêla a$btento social e
psiúloga, píocedendo-
eê os devlíos
encaminhamento§, de
acoÍdo com e dêmenda.

vbitas domiciliares
(2) vezes ao rÉs,
no período diumo,
efutivada pela
AssisteÍtta Social
e Psicóloga do
AbÍigo, com
atendimento in
looo.
Carga Horárla:
Atividades 2 vezes
por mês, O4 horas
diádas, em
hoÉrios diumos a
80ÍBm
pÍograÍnados,
comprovadas
Ínediante ÍBgi8tÍo
êm insirumental
especifrco ô
Íegistros
fotográficos.

de Pais e

Responsávds

EquÍpeTécnie

Vsitas 2020 2021

cornunltárla
3.1-lnterlocução com a
Rede Socioassidencial.

daúda Promovido pêla
€quipe
psicossocial,
envolvendo ações
de cidadania,
saúde, educação,
e outÍos,
ampliando em
50% as
interlocuções.

Garga Hoárla:
Segunda a sexta-
Êira, de acoÍdo

necessídade dos

Socioassistenciais

Crianças e

adolescentes

demanda
o(xlr e 2020 2021

Desenvolver
ações de
lnterlocução conr
as Redes
SocioassisÉenciais
, ampliando em
50% as
aÍticulações
mensab, de
acóído com a
nei»ssHade de
cade assistiío
rclecionadas à
saúde, educação,
cidadánia, e
atividades de
cuhura e lazer.

etividades culturab e cle
lüÊt, teb como:
paseeios a balneários,
shopping, cinema,
teetÍo, interação com es
oianças do OCP
Manaus, eÍirc outos.

3.2-

atlvidados
culturais e
leqeativas,
ÍBalizadas (4)
vezes ao nrâs,
preúerencialnrente
aos finais de
semana.

em
dos CÍiançes e

edoloscentes

16
Alividades

NOV
2020 2021

'E$a mota não psla caÍacbrlôüca do Sewiço, oconrendô

mês e mâc, a êxocução da m6atna.

l9
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8. DOS RESULTADOS:

Objeüvoc EcpecÍficoc Parâmeboc ds reeultado teios de verlftcação Período da
coleh

Aolher ê gsrantar pÍoteção a
oiança e adolescentes,
ampl'lando es açõe§
extemas, tais Gomo:
translado escolar, compra de
utênsllios, materiais ê
alimentos; recebimento de
doa@s extemas, atividades
administraüvas.

l-Garantir em suâ totalidade os
dircitos fundamentais de 20
oianças e adolesoentes
acolhidas insütucionalmente.

2- Efetivar a compra de um
automóvel de T lugares.

- Evoluçáo dos assisüdos
registrado ern instrumental técnico
de Guia de Acolhimento, Estudo de
Caso e PlA, bem como Registros
FotogÉficos.

-Anexo dos comprovantes de
compra e despesas oom
emplacamento, e outros.
- Registro da Uülização do veículo
realizado pelo motorista em
formulário especlfico (Diário <le
Bordo), inÍormando data, horários,
local e quilometragem.

Mensal

Promover a irüeraçâo entre
lnstituição e Família, poÍ
meio de realizaçâo de (2)
Msitas Domiciliares mensais,
no perÍodo de (X meses.

Promorer o fortalecimênto de
vínorlos entre Famllia e
lnstituição, com visitras e
atendimentos in loco.

DêscriÉo êm lnstrumental
especÍfico, @nstando a
Ídentificação da
criança/adolescentes assistida,
assinado pelos técnicos e
familiares.
Registros Fotográficos

Mensal

Desenvolver açôes de
Intêrlocução om as Redes
Socioassistenciais,
ampliando êm fiYo as
articulações mensais, de
acordo oom e necessidade
de cada assistido
relacionadas à saúde,
educação, cidadania e
atividades de cuftura elazer.

Favorecer e garantir o
atendimento integnal dos
acolhidos, promovendo cuidados
com a saúde fisica e mental, por
meio da realização de atividades
de cultura elazer.

- Registro dos atendimentos
Íormalizados @m a Rede
Socioassistencial, e
"Encaminhamentos de acordo com
a demanda. Ação promovida pelo
Serviço Social e Psicologia, com
as devidas comprovaçÕes em
lnstrumental técnico utilizado pela
OSC, e registros fotográficos.

Apontamento das atividades
Culturais realizadas mensalmente,
descrita êm instrumental
específico, oom registros
fotográficos.
- Encaminhamênlo da Lista dos
Acolhidos lranduba/Am.

Mensal

do oconendo corúotme a dernanda, entÍotanto a

m&, a execuçáo da mooma.

9. DESCRTçAO DAS DESPESAS E RECETTAS

9.í. REGEITAS PREVISTAS

RECEITA VALOR (R$)

Emenda Parlamentar proposta pelo Deputado Delegado
Péricles 85.000,00

TOTAL DA RECEITA

20



9.2 DESPESAS PREVISTAS

e.2.1. PLANO DE APLTCAçÃO

Concedenta -202A

OESCRrcÂO DE RECEITAS E DESPESAS
DESPESAS VALOR ÍR$}

IIIATERIAL PERTIIANENTE: Aquisição de um veículo com capacidade
para 07 lugares R$ 85.000,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R$ 85.000,00

# H9;.

PLANO DE TRABALHO
o coRAçÃo Do PAr TRANDUBA

GNPJ í3J34.693r000263

Janeiro Fevereiro tarco Abril taio Junho

Julho AEosb Seúembro Outubro Novembro Dezembro
85.000.00

9.3 DETALHAiIENTO DAS DESPESAS

iilATERIAL PERiTANENTE 4,90.52

ORD

EM
esrronclçÃo UI{ID

ADE
a

TD
vAlon

UilITÁRloIRSI
VAI.ORTOTAL

íRsl
orscnçÃo ol

ATMDADE

1

Aquisição de um veÍculo

com capacidade para 07

lugares, Completo 1.8 16 V

Flex

Und 1
R$

85.000,00

R$

85.000,00

CompÍa e emplacamento
de um veículo com
capacidade para 07
lugarcs.
Registro da Utilização do
veÍculo Íealizado pelo
motori§a ern formulário
especÍfico (DiáÍio de
Bodo) inÍomando data,
hoÉrio§, local e
ouilonElrâoêm-

VATORTOTAT' R$ 85.000,00

2t
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í0- DECLARAçÃO DO PARCETRO PRTVADO

íí. APROVAçÃO PELO PARCETRO PÚBLTCO

Na qualidade de legaldo Parceiro privado, declaro, para fins

de prova junto ao Estado doAmazonas, para os efeitos e sob as penas da Lei, que

inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência do proponente com

o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou enüdade da administração pública

estadualque impeça a transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

Manaus, Lo. de 2O2A

0' çÉ

s§*o

APROVADO:

LOCAL e DATA:

./tarrur,,",n-, À,ín .lu,G, 2020.
PARCEIRO PÚSLIÔÔ:

(Representante Legal dos recursos na unidade

))


