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TERIT'O DE FOMENTO NO O21I2O2O. FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O21I2OaO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCh SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSTSTÊNC|A SOCIAL - FEAS E ASSOCIAçÃO
DAS DONA§ DE GASA DO ESTADO DO
AMAZONAS . ADCEA

No dia 30 de novembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA

DE ESTADO DA ASSISTÊNCn SOCIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,

77, Chapada, CEP no 69.050-020, O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da

SECRETARTA DE ESTADO DA ASSISTÊNCn SOCIAL-SEAS, CNPJ No

01.742,414/OOO1-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FEAS, CNPJ No 01.A79.142/0001-59, doravante designado simplesmente
pARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra'

MAHCíLn TEXEIRA DA GOSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,

inscrita no RG no 0.606.274-1, SSP/AM, e CPF sob o no 193.078.962-91, residente e

domiciliada na Rua Visconde de Porto Seguro, no 500, Flores, CEP 69,058-090'

Manaus/AM, e do outro lado, ASSOCIAçÃO DAS DONAS DE CASA DO ESTADO

DO AMAZONAS - ADCEA, CNPJ: 04.811.352/0001-88, Associação Privada, com sua

sede em: Travessa ltaqui (antigaTrv.S) Qd.2, n" 06,Conjunto Amadeu Botelho, Cidade

Nova 5, CEP no 69,095-770, Manaus/Am., neste ato representada por sua

representante lega!, a Sra. NEUDA MARIA DE LIMA, brasileira, solteira, funcionária

pública estadual, com inscrição no RG sob o no 0384684-9, e no CPF sob o no

1 1 1.930.302-04, com residência e domicÍlio em: Travessa ltaqui (antiga Trv. B) Qd'2,

no6-A, Conjunto Amadeu Botelho, Novo Aleixo, CEP n" 69'099-101, Manaus/Am',

doravante designada PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que consta do

processo Administrativo no O2.Oí.03í101.00000266.202A - 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" 00178312016-PGE e 87t15 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.019/2014,

Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n'O8/2004-SC|/CGE, e pelas cláusulas e

condiçÕes seguintes:

i"
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CúUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto

a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no 05112020 da

Deputada Estadual Joana Darc dos Santos Cordeiro, para aquisiçáo de veÍculo,

visando o atendimento e encaminhamento psicossocial e realização de visitas
domiciliares para o Serviço de Fortalecimento de Vínculos desenvolvido. Com objetivo

de atendimento de cem Íamílias associadas composta por indivíduos de várias faixas

etárias a partir de um ano, sessenta e cinco anos ou mais. O mesmo também poderá

ser utilizado no transporte de usuárias em especial as mulheres vítimas de violência,

no percurso aos aparelhos públicos das redes de proteção especializadas, bem como
visitas in loco domiciliares.

CúUSULA SEGUNDA - Do REetME DE cooPERAÇÃo: A cooperação mútua dos
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARcEtRo PÚBLlcO realizará:
1. Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CLAUSULA DE

VALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARGEIRO PRIVADO realizará:
1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do

cronograma de desembolso, que passam aÍazer 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. NEUDA MARIA DE LIMA, brasileira, solteira, funcionária pública

estadual, RG no 0384684-9, CPF no 11 1.930.302-04, como responsável sotidária pela

execuçáo das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

GLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÓeS: Para realização do objeto desta

parceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PÚBLICO
í. Liberar em PARGELA ÚNICA, a quantia referida na CúUSUIÁ 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, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se

relacionem com a utilizaçáo dos recursos oriundos deste Termo;
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3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resolução 12112

- TCE/AM.

A) PARCETRO PRTVADO

1. Aplicar os 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 fiscalizaçáo contábil do
PARCEIRO PÚBLICO na execução do objeto desta parceria;

3. Apresentar a competente prestação de contas de sua aplicação acompanhada do
relatório de realizaçáo 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 órgâos e entidades estaduais em conta

específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNCIA No 3739-7, CONTA No

76636.4, BANCO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos

deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
7. Permitir o livre acesso dos agentes da administração 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;

8. Restituir ao tesouro estadual 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 90 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLIGO;

9. Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste termo,
que indiquem sua origem, conforme determinação do PARCEIRO PÚBLICO.
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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.

CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABILIDADES: Os partícipes são

A) PARCETRO PÚBLICO:
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 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 rêcursos recebidos, inclúsive

no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, no que

couber;
3, Pela manutenção dos bens adquiridos.

cúusuLA eutNTA - DA FtscAltzAÇÃo: o PARGEIRo PÚBLlco promoverá o

monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para implantação das ações de Íiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PÚBLIGO poderá se valer do apoio técnico de

terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se

situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: o pARcElRo PÚBLlGo emitirá relatório técnico de

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 PRIVADO.

#
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado através de Portaria,

a qual será publicada posteriormente.

cúusut-A SEXTA - DA uTtLtzAçÃo DE SíMBOLOS: É vedado às partes utilizar

nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou

imagens que caracterizem promoção pessoalde autoridades ou servidores públicos.

CúUSULA SÉIMA - DO VALOR: O valor global do presente Termo de Fomento é

de R$ 5O.OOO,0O ( cinquenta mil reais).

CúUSULA otTAvA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRIA: As despesas decorrentes

deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: Programa de

Trabalho no O8.244.3235.2040.001 1, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no 
!

01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00463, emitida em

241111202Q no valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais).

CúUSUU NONA - DA VIGÊNC6 E DA PRORROGAÇÃO: Este Termo de
Fomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de 30/í112020 a 3010512021,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao PARCEIRO PUBLICO em, no mínimo, ,
trinta dias antes do término inicialmente previsto. ,(
,,
PARÁGRAFO ÚNICO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento' ' ,
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBUCO quando este der causa ao atraso n" #
liberação de recursos financeiros, Iimitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA OÉCltrllA - DA DENÚlCn: Este Termo poderá ser denunciado:

1. pela deliberaçáo 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; ü

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

GLÁUSULA oÉclme PRIMEIRA - DAS sANÇÕEs: Peta 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 - Advertência;
ll- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedifiento

de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da

administração pública sancionadora, por prazo 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 promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração

*;li:H: :: ;: : :: ::::;:- :::::: 
*: 

^*wpoderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros,

vedada a mudança do objeto.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLIGAÇÃO: O presente Termo de

Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, a 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.

{

GúUSULA DÉGIMA QUARTA - DoS BENS ADSUIRIDOS: Na data da conclusão

ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,

produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO

serão de titularidade do PARCEIRO 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,
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poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

CLAUSULA OÉclua QUTNTA - DA INALIENAB|LIDADE: Os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serâo gravados com
c!áusula de inalienabilidade, e o PARCEIRO PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

CúUSULA PÉCIUR SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12112 - TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

GLÁUSULA oÉclua SÉnme - 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.

DA COSTAMARI
SECRETÁRIA DE DA ASSISTENCIA SOCIAL

Parceiro Público

NEUDA DE
ASSOCTAÇÃO On S DONAS DE CASA DO ESTADO DO AMAZONAS - ADCEA

Parceiro Privado

Nome:.3rcrrc t-'(,:}rJlEilrLâ r\,L3
CPF' : ór',\r u-?j6'L2 - \ 7' CPF: <o oal -/i
RG: -Ec,r 

(f;e>-\ RG: ?PZ { ?as-B

T

ome:
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GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, 6m Manaus, 03 de dezembro de 2020.

ALÂNA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
SecretárÍa Executiv"a de Assuntos Administrallvos

§ECRETARIA DE ESTAOO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N. 06IUZ02O§EFAZ

EsprÉcÍe, Número, Dâta: Termo Aditto ao Conbato no 2}12OZO-SEFFZ.,
Íirm-ado em 04.11.2020. partês: O E"t"Oo Oo Àrãnrr, por. intermédÍo
da.secrotaÍia de Estado da Fazenda, .. .rprru õiÀãLE oo eRAs[_
1,-Sl:": LTDA-. Obreto: prestâÉo oe servços ã" .rp"rt" prioritário,
lanuteyã! @,retiva dê êquipamentos e sêrviços priortta-io, manutençáo
e §uporte de atualização de soÍhrvares de Harüwarê necessários ao corretofuncio-namento dos equipamentcs adquirldos pefa Contntanie, conÍormerermo de reíerêncla e proposta anexo ao procêsso. VlgêncÍa: 12 (doze)
meses a partir de assinaturâ do contrato. Valor Uens'al: ÁE aa.tg3,gO(ol'tenta e oito mit, csn19 s trintâ ê três reais e fínú 

"ürãit"*.1, V"ro,
:llp^,r_!: 1.os7,6oo,s2 (hum mithâo e cinqueú e üJiij, ."1"."nto"Ears e rnnrâ e dois cêntalos). DO: UG: 14101, pT:U.126.g22gjo62.000í;
Fonte: 0121 e NO: s3go4o-09, tenoo dao-emnio" àrlõÍo.zozo 

" He
:s4/202o: Fund.mento Legati_art. zs, 

".pú 
J, i"l' n:-'áioolss, _,base no parecer no 144I2020_ASSEJ/SEÁ/SEiAZ, 

" 
án.t ,o" âuros doProcesso n. 01,0.r.0141 Oi.1OB76B/202().oÍ§EFAZ. 
-- --

GÁBINETE DA SECRETÁR]A EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.TRAÍIVOS, em Manaus, Og de dezembro de 2020.

ALANA BÂRBOSA VALÉRP TOMAZ
Secretárla Executiva de Assuntos Admtnistãtivos

Protocolo 29845

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EspÉcrE: sEGuNDo rERMo?J+iffAo coNrRAro No .1í3/2018;
PARTESI SEoRETARIA DE ESTADo DE SAÚDE e a HoSPITAIâR
.Ty.ilclo. IEeREsENTAçÃo e senúrçõí Ervr 

- 
eâúipRuENros

MEDICOS LTOA - CNPJ: 07,424.974t0001_83; OBJETO: prorogar oprazo d€ vlgência do contato primiuvo por 12 (doz€) mêses, a contarde 16t1az02o a t5h2!fr21; DorAçÂo oRÇAMEiliÁÁiA: unidadê
erçamen!árie: í201 - FES; unldade Gestora 17í01 - SES_ÀM; programa
dê Trabetho: 10.302.330S.2240.000s; Etêmento d€ D;G;; $903917;
Fonte: 0100; N.E no oss8s de2sl11t2o2o, no vrror oeÀíãi.e+t,oz 1rint"
:.tP:Tj!_ly:trcêntos e quarenta e um reais e sessàná-","t" cenravos);
FUNDAMENTO DO ÂTO: processo Administraüvo no. otztoi.óosetrZoZO. SES{M. Manaus, 01 de dezembro dê 2OZO.

MÀRCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Secrelário de Estado de Saúdê

Prctocolo 29843

SECRETARTA DE ESTADO DA FÁZENDA. SEFAZ
EXTRATO N' O$/2020§EFÂZ

Espécle, Número, Oata: go TermoAdiüvo ao Contrato no o2Z2oi6-SEFAZ,lirmâdo em 1o.,t2.2020, partos: O ercOo Oo n r.oi.s, ffiiitermeOio Oa!:g:q" de Estado da Fazenda, E a empresa LBC CONSERVADORA ES,ERVIÇOS LTDA, ObJeúo: proÍrogação ão p.azo Oe Ugáiãa oo contrato
9'iginaj 

pol mais € (seis) meses. vãrór med"i, Riãr:;ã:ãã 1..r."nru 
"dois- mÍt quinh€ntos e tÍinta e três reais e ünte e três ceúrãsi, ú"lo, CfoUrt,R$ 375.199,38 (trezêntos € sstenta e cinco mil, oênto e noventa e nov€ rêaisê trinta e oilo centrvos), oo: uc:,ílror; pr, ôi.iãá.0õdr]iõoiooor, ront",0121.e No: 33e03701, tendo sido emttid" 

". is.i1ãõ2ól-ruÊ rourrroro.
Iyl!.11nrg-r_"sa: aÍ. 57, rr, oa r_ei n. e.ê06Àà;;;;; parecer n.0156/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ, ê consE nos autos do procêsso Adminis_trêlivo n. 0í.O.t.OÍ4101.10A641t2020-gli

§IPIIFTE DA sEcRErÁRn ExEcunvA oE AssuNros ADMrNts.TRÂTIVOS, em Manaus, 02 de dezembro de ZOZó.' 
'---.''-"

ALANA BARBOSA VALÉRIO ÍOi,IAZ
Secretária Executiva de Assuntos Admlnistrativos

Protocolo 2C841

Prctocolo 29822

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

!!!E9Le, rERcErRo rr**o_TJffiI8 Ao coNrmro No oe1 /201 B;
l-lREs: sEcRErARn DE ESTADo oE seúoÊ e a Àr.iêioirsto r_ron _
ME . CNPJ: oa.oo8.4so/ooo1-e5; oBJETo: .;"Ér;til;;;r;nurauvo dosprocedimentos em aproxlmadamenle 24,9832%, 

" 
*núi âu tnlpOzo,para êlender a Fundação Hospital do Coraçáo pãnct"áfufàÀoes; VALOR

L9].llls Í.s6Í./rs0,oo (um mirháo 
" 

qqôÀenG';-";;;;à e um mirequarocêntos e cinquenta reais); DoTAÇÃo oR9AMENTÁR|A: Untdadeorçam_entária: 17701. FES; Un;da<Íe Gedóra: 1710i _ §íC_Àiüli.s..r" ouTrabetho: I 0.302.3305.2sS7.00í .t; Etemento d" Ourp".", áãôbg9so: Fonte:0222; N.E no. 36s4, de 1zh1l2o2o,.no vator Je ni o+.ãrú,õõ «*ssenta equ€ho.mil e oibc€ntos e oitenta reais): TUNDAMENTô-óôIio, processo
Adminlstraívo no, Oi.o.t.Oí7tol .o1sitazo2o. õÊS_aú. fr,,t'r"aus, 01 dedezembro de 2020.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Secretário de Estâdo de Sâúde

PÍotocolo 29824

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

::q1"§ primetÍo Têrmo aortffTrS""treto nô, 048/201e; parres:
SECRETARTA oE EsrADo oE sAúDE 

" 
á õÉ'riràó õÉ-úio*osrrcooFTALMoLóctco DA MAzôNtA rroÀ óuf"to, aiijÀ ãJoro""oirun-toq acréscimode vatores de aproxlmaoamentez,t+d[sete vifoLra quatozepor centos) e prorrwar o Drazo d€ ügência do contiàü-eiãitrvo, por rz

ldoze) meses a contar de o3nztzo2o; osyrzãozi üÃ'ion'ãr_oeau nss.í70.1s2,20 (ctnco milhÕes, cento e setentaãr"iJ;i|,ã;to'e novenra êdois reais e ünte centavos); vÂLoR MeNsÀitiõ ãi.ãiõiüiquarocentos

SECRETARIA OE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
. ERRATA ÂO EXTRATO 11'gg612I2gJ5F-A;---

9l9E SF LÊ: Vator Globar R$ 10.272.240,20 (dez mit, duzentos e setentae sete_mit, setecentos e quarenta reais e ,i.t;ce;iil!;-'-"'"'
LEIASE: Vator Gtobst RS 1o.2Z.z4o,20 «O"r riftO..],ju.entos e setentae sete mil, setecentos e quarenta reais e ünie *.tã"ãli--' "-'



dê

01;

RS 00.000,00 mil(cem reais); DOTAçÃO UnidadeENTÁRIA:ORçAM
21Orçamentária: dêPÍograma

üaEaus,

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
REG IÃo METRoP oLITANA DE ttIANA Us: sE]_NFhÃ, JÀ iüà-n.,., r T
novembro de 2020.

pesso€r8 com dericiêncla e seus íamillares, de âcordo com o plano de
Trabâtho; pRAzo DE vtcÊNctA: I (oito) mes€§ ; vALoR GLoBAL:

dâ lnftae3tutura Ê Reglão Metropolltana dê Manâus e o't21 tendo emitida êm
711 112020 Nota dê Empenho n. 2020NE00§49, no valor R$ 00.o00,00

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRÂ SIMONETTI CABRAL
Sêcretária de Estado deAdminlstÍaÉo e Gesülo

(cêm mil reais); FUNDAMENTO oo ATO; Lei n' 3.01 9/2014 e Dêcrêto no
8.72612016i Processo Adminisfativo no 178ôt2020 §EJUSC. Gabinete do

Prctocolo 29705
Secretárío de Esledo de Jusüça Oireitos Hurnano§ ê Cidadania SEJUSC,
êm Manaus, 24 de novembro de 2020.

- EXTRATO DE AD]TÍVO
ESPÉC|E: Sétimo TeÍrno Adiü\ro ao Contrâb no O3g/2o1g§EtNFM, DATADA ASSINATUMi 02j2.2020. pARTES: o Egtadã ao emazonas, por
intermédio da SecGtaria dê Estâdo de lnÍraEstrutuÀ e negiáo Metopofitana
dê Manaus 6 a empresa TNFRA sERVtço oe oeús ó'ÊiERrtRrLANA-
cEM E PAV|MENTAçÃO EREL|. OBJETO: O presenúãoit"Ã.no t", po,
objeto alterar a Cláusula Oihrra do Contrato, àm virtuOã Oo acréscimo deseMços, no valor de R§ 57.045,84 (cínquenta e sete mti, qúarenta e cincoreals e oitenta e quatÍo centavos), oonespondente 

" 
fá,às1a ioor" rfrgrf,

oitênta.e tÍês por cêntc) e o decréscimo no vator de ni'ii.Àrz,oe 1rint" .sete mll, oitocentos e dezessete reab e seEsenta aoftÀ oenGvosl, cones-pondente a 6,2€% (ssls vÍEuta ünte e sels por cento), acanetando o reflexornancerro positivo ao Contrato, no importe dê R$ 29.22g,16 (vintê e novemil, duzentos e vinte e oito Íeais ê dezesseis cêntalos). óotaào; Unidade

3fTlt1",^ r21 03; PÍo-grama de Trabarho: oa.tzzjzá.tz,tz.oot t ;Natureza da OÊspesâ: 44905193; Fonte: OíôOO0OO, @nÍorme Nota de
lmpenho n' 202oNEoi57§, datada de o712tlozo. Érocesü nominist a-ü\o no 01.01.02Sí O.t.OOOOíSO6.2O2o§E|NFRA. Uanaus, óíá" dezembrode2020

WLLIAII ALEXANORE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direltos Humanos ê Cidadanla

,PÍotocolo 20702

Socrêtada de Estado da Ásslstênçla Soclat - SEAS

ERRAÍA
RetiÍicaçãoda pubticação no DOE, Ediçào no 34.380 de 2st11i2O2O,rcÍercnte
a Portaria no 28412020 - GRH/GSEAS que tratâ da Escata de Fértqs para o
o<ercÍcio dê2021.
ONOE SE LÊ: RATLDES MUNTZ DE L|MA
LEI^§E: IRAILDES MUNTZ DE L|MA

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Seffetário de Estado dê lntrâêstrutura e neliao ú"t opofit"na de Manaus

Mânaus, 02 de dezembro de 2020.

Protosolo 297!5
MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Estado da Assistência Social
Protocolo 29737

_ PORTARIA No 77l2o2o49SECT
* o sEcRErÁnto DE EsrADo on seõCEiÃÉü DAs crDADEs ETERRITóRtos, no uso de suas atriouiçóes bgti lüe Àe'*ã'conreriOa.pelo Decreto de 25 dejunho de 2019;
CON]SIDER^NDO os termos da Lei Delêgada no, 122, de 15 de outubrode 20í 9, que estabeleceu a organizagão aãrinirt àU* ào ÉoO]er ExecuüvoEstadual e transÍormou a Secretaria de Eslado de polÍücâ FundiáÍia - SpFêm sêcretâÍia de Estado das Ctdad." . rrúto,io. - dÉôi 

' -"

lNsrtrutR comi.rao o" 
"nari"" llo*f,I5 nos seguintes teÍmos:AÉ ío -_D6sisnar TSMAEL DA ôosrÀ sirúÀ fi,lüià"riá -'lreoNonq

IEIEEIRA DOS SANTos . secretária -, ANA MAURA MÁGALHÃESgE[I'!, DENNY BAnsrA cor*nes JruiiisCeÃiüLl p'ibcororro
DE CARVALHO, os três últimos como memb,os, p"ra, àu 

" 
p;sKência doprimêiro nominãdo, pr.Dmoverem. anátise processlat ;, ú;ü;;, conctusáo

*: !:g*"* '."fi'€11" 
ao espório o. nüúÀ ãeÃiã ã;üiã bem comoaos processos do Sr. Roosêvêlt Cordeiro pereira de frárfo, 

- -
AÉ t - Esra portaria €nrra em ,rsor. n" oaü ààirã ilórrã.a".CIENTIFIQU E.sE. REGI STRE-SÉ E CUú-PRA.#, 

FUWI IWFV.

GÀBINETE DO SECRETARIO DE ES-iA;ã DAS CIOADES ETERRITÓR|oS, em Manaus, 19 de outubro de 20ã

RICARDO LUIZ MONTEIRO FRÂNCISCO
Secretário de Estado das Cídades e Tenitórios

EXTRATO N0 20írzo2o-sEAs
Espécle: Termo de Fomento nc 020/2020-FEAS. paÉês: ESTADO
DO AMAZONAS, por inrermtuio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCIA SOCTAL - SEAS, através do FUNDO ESTADUAL
DE ASSTSTÊNCh socLAL . FEAS e O CORÂçÃO oo per, cNp.t
í4434.693/0002-53, reprêsentado por seu rêpresenta;te legal, o Sr. BARRy
DOUGLAS }IALL; Objeto: a transíerência do" ,u.roo"lr*enientes da
Emenda Partamentar n' O9U202O do Deputado Estadual péiictes Rodilgues
do Nasclmento, dBsünada a aqulsiçáo de um veÍculo com capacidad€
para 07 lugares, desünado ao Uansporte de crÍanças e adolescentes qué
se encontram aaolhidas instítucionalmente, por medida de proteção; üO;
3170í; PT: 08.244.5295.2040.0011; FR: 01600000; ND: 44504201; NE:
2020NE00457, Valordo TeÍmo: R$ 85.OOO,O0; VIgêncla: de 5 (cinco) meses
contados de 3011112020 a Satq!'lz}21; Asslnatuia: g)nla}ào; processo
AdmlnlstÍaüvo: 02.01.03í í01.OO0OO5SS.2O2O - SFJqS; runAamento Oo

no 008/2004-CcE
Manaus, 30 de novembro de 2020.

MARICíL|A TEIXEIRA DA COSTA
Secretária dê Estado da Assistência Social

Protocolo 297í3

Extnto no 2022020§EAS
Espécler Têrmo de Fomento no 02íl2020-FEAs, partes:
DO AlriÍJqZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESÍADO DAASSlSTÊNC|A SOCÍÂL - SEAS, alravés do FUNDO ESTADUÂL DE

PÍltocolo 29786
ASSISTÊNClA SOCIAL.FEASea ASSOC|AçÃo OAS DONAS DECASA OO ESTADO OO AMAZONAS - ADCEA, CNPJ 04.811.3520001-
88, Íêpresentada por sua representantê legal, a Sra. NEUDA MAR|A.DELIMA; obrero: a trânsfêrência dos recursos provenientes da EmendaPeíamentar no 051/2020 da Deputada Estadual Joana Darc dos SantrcsCoÍdeiro, para aguisigão de ve[culo, visando o atondlmento e encaminha-mento psicossoclal e realizaçáo de úsitas domicillares para o Servigo de

SE-CRETÂRIA OE ESTÂDO DE JUSTIçA, DIREITOS HUMANOS ECIDADANIA. SEJUSC

Extrato no 0137/ZO2O§EJUSC
ESp_ÉCtE: Termode Fomento n.. Ol5/2020-sEJUSC; pÂRTES: Secretarta
9"-E:Egg_g: Jusuça, Dtrênos rrrr"nã"-i-éiàáãàni; . sEJUsc
:.:.19!ocrAçÃo pEsrAlozzr oÊ úÀNaus]' õÃ''iãsrurruan,241111202Oi OBJETô: ReÍorma da coãnha e do reÍeitório com estruturaadequada para íomecer atimsntos 

"rn "rúi.nt ãnir"ilâ," par:! as

Fortalecimento de Vínculos desenvolvido. Com objêtivo de atendimento decem famÍli8s associadâs composta por indivíduos de várias Íâixas etárias âpartlr de um ano, sessenta e cinco anos ou mais, O mesmo também poderá
Bêr utilizsdo no trenspoÍte dê usuárias êm especial as mulheres vÍtimasde úolência, no percurso aos aparelhos públicos das redes dê prolêçáó
espêcialízadas, bem como visitrs in loco domiciliares; UO; 31701; PT;08.244,32s5.2040,001 1 ; FR: 01600000; ND:4450420Í: NE: 2020NE00463Valor do Termo: R$ 50.000,00; Vigâncle: de 6 (seis) mêseB contadosde 30111t2020 a SolOsl2OZll Asslnatxra: gO/1í /2020; Processo Adml-nistrativo: 02.01 .03 1 1 01,0000026a.2020 _ SEAS; Fundamento do ato:



GEC
f'.1'l:!-.
Rub.

publicagáo desta portaÍía, coníorme item 9.4 do Edital de Crêdenciamênto
n.o 01l2O2O.

CIENTIFIOUE§E, PUBLIQUE§E E CUMPRA.SE.
Gabinete dâ SEMA, em Manaus, 3 de dezembro de 2OZO.

0t
Lêl 13.019/20í4,
00812004-cGE.

ResoluÇão no1212012.ÍCüAM e lnstrução Normaü\ra no

Manaus, 30 dê novembro de 2020.

MARICÍLA
da Assistência Soclal

Prctocolo 297íE

PORTARIA N' 290/2O2O.GSEAS
DESIGNA como Gêstcr de parceria, provenienb de Emendâ parlamêntar
íirm-ada no exerctclo de 2020, a SeMd;râ ALtSSOr.r fÉÀiefU BAÍ|STA,
ASSESSOR lt, matrícuta no 2Ss.7O1-oA, totado no Dep"rt"rÃto O" p.t"çao
Sociat Especiat-DpsE, Gerênch de Attã Compteiã"0ã, p"ã a partir de
3O1 1/2020 e durante toda a vigência do ajuste, ou atá que sãja aeterminaAa
sua_subsütulçáo por outro s€rvidor, proceder a FtscALEAóÃo rÉcHrcl
do TERMO DE FOMENTO No 020r2020_FEAS, tirmaOoãie o ESTADO
DO AMAZONAS, por inteÍm&io da Sscrctarta ae estaáo OàlssEtanda
Sociãt§EAS, através do Fundo Estaduâl de AsstEtên;la i*irt.feeS, 

"o coRAçÃO DO PAt.
CIENTIFIQUE§E, CUUPFTA§E E PUBLIQUE§E.

GABINETE DA SECRETÁRiA DE ESTADO DA ASSISTÊNC|A SOCIAL,
em Manaus, 30 d€ no\6mbro de 2020.

MARTCÍLIÀ TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estâdo da Assistência Social

Protocolo 29717

Protocolo 297í9

PORTARIA N' 29íI2O2O.GSEAS
OESIGT{A como Gestora de parcêrie, proveniente de Emenda partamentar

lT:91 19 exercícto de 2020, â Servidora EDmAú iaevessos oeANDRÀDE, GERENTE, matrícuta no 249.57$9A, UiáOa io ôep"rtarentoda Proteçáo Social Básica-DpSB, Gerêncía Oe S"Jço" ãàoassistên-
ciais e Aç6es lntsrs€tofiais da proteÉo Sodaf Básiú, úãl a partrr oe30/11/202.0 e durantê toda a vigência dô aluste, ou até lue ãjJOet"r*inuO"
sua subsütuiçáo por outro seÍvidor, procêder a rrscelláóÀà rÉcrvrcÀdo TERiIO DE FOMENTO No O2ír2O2O.FEAS, trmaOo enü-o ESTADO
OO AMAZONAS, por lntermédlo da Secretarta ae Esúd" àaissistánctaSoclal§EAS, através do Fundo Estaduat d€ Assirãnri" iã"i"r.feAS, 

"aÂssocrAçÃo DAs DoNAs DE cÂsA oo esrlóo àãÃúazor_ras _
ADCEA.

CIENTIFÍQUE§E, CUMPRA§E e PUBLIQUE§E.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

em Manaus, 30 de no\,€mbro de 2020.

MARICíLN TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

LUZIA RAOUEL AUAROZ RODRIGUES SAID
SecroÉria de Estado do Melo Ambients, em exerclcio

Prctocolo 2979q

Espécie: Teímo dê Contrato N.o OOg/2020 - SElitA. procêsso n.o:
0í.01.030101.00000035.2020. galat O3h1l2O2O. paÉe§: SecretaÍia de
Estado do Melo Ambiente - SEMA ê a Amazonas EnêEia S/A. Objêto: 1

'Regulara compra e vênc,a dê Energta Elétrtcâ Ativâ entrà o CONSUú|DOR
e a DISTRIBUIDORA, a ser dlsponlbitizada no ponto de Conexão, nos
prazos prevlstos, para uso exclusivo na Unidade Consumidora, nos termos e
condiÉês pÍêvistcs no prBgente teÍmo e observado o disposto nâ leglslação
e regulamêntrção aplicávê|. Oblsto: 2 . Regular as concíiSes, procedimen-
tos, dlreitos e obrigaÉes das pARTES em rehgáo ao uso de STSTEMA
OE DISÍRIBUIçÁO, obsêrvado a demanda CONiF{ATADA.ê o pagemento
d11.ENCÂRGOS OÉ USO, bem mmo à conexão das tnstala@s cto
CONSUMIDOR ao STSTEMA DE DtSTRtBUtçÃO por mêio do POúTO DE
ggltExÃo. vtsêncta: o presente coNrR.AT'o vtgtáaã pãrtr, o. a"t" o"
rruclo que consta no quadro l, proÍrooandose automaticâmentê por mais
12 (dotre) meses e assim sucêssi\íament€ a menos que o CONSUMIDOR
se manifêste íormalmente em contÉrio com 1BO (cento e oitenta) dias de
antecedência em relaÉo ao téÍmino de cada ügência. parágraÍo único,
Pâra consumidores subrneüdos à Lel Federal 8,66õ/1gsa, este ôoNtRÂtO
ügorará conbrme o Caput até o limtte de 60 (sessentaj meses. Dotação
orçamentarla: A3 despesás com a execulo Oo iresenta coniãtã
coÍrerão, no presente exerctc,lo à conta da segúinte dotaÇáo oÍçamentária:
ND 2020ND00276 - progrâma de Trabalho 1B-.122.0001.âO8z.doo1, Fonte
de Recurso 01600000, tendo sido emitida a Nota de Empenho 33903949,
no \ralor estimado de R§ 50.OOO,oO (cinquentâ reais), Íicando o satdo
remênescente à conta de dotação oçamentária consignada do orçamento
vindqrm.

Gablnete da SEMA, em Manaus, de 3 de dezembro de 2ozo.

LUZA RAQUEL OUEIROZ ROORIGUES SAID
Secretária de Estado do Meio Ambiente, em exercício

Protocolo 29756

PORTARIA SEMA N.' í63 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020,
A Secretiâria do Estado de Melo Ambiente, em exercíclo, io uso dê suasatribuiçóes que lhe são conÍeridas peta t_ei n.i +.teà, àe íU-e mlrço oe zors,e p€tes Lêis Delegadas n.o 122, dê 15 de outubro di 2orõ, á üs, de 91 deoutubro-dê 2019, nomeãda pero Decrero ooremame-ntat oe i de outubro
l^e ^29?0,. 

com reestruturaÉo organizacionat 
"rt"O"l".ià; iãb D""r",o n.o

36,219, de 9 de setembro de 2015.
CONSTDERANDO o Editrat de Crêdenciamento n.o 01/2020, que tem por
!11§1" credenciar Organizações da SociedaJe ôruti _-'oic ,pt"" .cêlebrarem Termo de Acordo dê coopeBÇào Técnioôútfnc", s€m trans-Íerência de recursos, em respêtto aos princfploioãiJmtnüiãçeo púoricâ,para áreas voltades âo meio amblentq
CONSIDERANOO a portaÍia SEMA N.. O42:2O2O, quê institul Comissáode. setêÉo para eíetuar o rêcebimênto 

" 
; ;;ãÉ"';;r';;mefios dehabilitaçáo constantss do Edilal de Credendamànto n" o;/rõã;

CONSTDERANDO os documentos constantes dos autos Oo proàsso nomi-nistraü\ro n,o 01,01.0A01 Oi.OOOOO3O2.2O2O.
RESOLVE

PORTARIA NO í07 
'2OZO 

GSEC/SEPROR

99lt:.1?ERA!99 âs disposições conridas no arugo 116 s 6e, da Lei n.o
8,666/93,.aÉ 9e, s ? da Lel de no 2,423196 Uc com o artiio 87, l, tt e suas
alíneas e lll, da lnsÍuÉo Normaüva no OOSIZOO4 cfc art. ãZ s Z! e arf. nS
da ResoluÇão no 12.2012 -ICVAM
! - CONSTITU]R UMA COMISSÂO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
com a f,nalidade de apurar os Íatos pela não comprovação da aplÍcaÉo
dos^r€cursos e/ou pela omissão no dever de presia, coni"s oos Termos
9i'C^gryênigg no 1z2o1e, ,ts!201s, 141201q istzors, 2ot2§1s, 31t2o1s,
1??91.9, 33/201 s, 36t 201 s, 37 t2o1 e, 3s/20í s, 4ot2o 1 d, 41 t2o1 s, 42t20 1 s,
!1t?91 ?, 46 t201e, 48t 201 s, 4s tzol s, 50/201 e; 5 1 /20 1 e; s2t2o fi , 53i201 s,
5/.1201 9, í7 1 201 9, 6U201 9, 64tZO1g, 06/201 9, 6B/20i 9 e 7 o t2O1 g, Íirmados
6ntre o Estado do Amazonas por lntermédio desta sêcretaria,
ll - DESIGNAR.pETa compor a referida Comissáo, sob a presidência da
pnmeira, os seMdores a sêguir relacjonados:
- ROSEMAR GONçALVES FEITOSA - MatrÍcuta no 018474 - BE
- AORIANO MELO COSTA - Matrícula no 2S4.548-9A. FELIPE RIBEIRo MAGALHÃES. MaI,ÍcuIa no 004725
lll- Esta Portaria passa a vígorar a partir da data da prbtic"çao. 

.

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Sêcretário de Estado da produÉo RuraÍ

ESPÉCIE: loTermoAditivo ao Contrato no OO6/20í9.CSC;
DATAIA ASSTNATURA: 01 de dêzembro de 2O2O;

|ARTFS CONTRATANTES: O Govemo Oà Éstáo do Amazonas, porintermédio do CENTRo DE SERV|çOS COnpÀnrrlnãOoô , csc, 
" "PRODAM . PRoCESSAMENTo DEbÂDo§ ar,rrÀzóNÀé-sJ

OBJETO: ProÍrogação de prazo peto perÍodo ae f i mesãsãm supressão



ffi Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas
CNPJ 04. 8 1 1.3521000 1-88

Nome
ADCEA - Associação das Donas de Casa do Estado
do Amazonas

CNPJ

04.81 1.352/0001-88

Endereço
Travessa ltaqui (antiga Trv. 8) Qd. 2, Casa 6 Gj.
Amadeu Botelho - Bairro Novo Aleixo

E-mail
nrlnr:ra.âtFrnl nnm lrrÇ{uvul.!w uvt,vui I !, ur

Ponto de referência
UBS Arthur Virgílio Neto

Município
Manaus

UF

Am
CEP

69.099.10í
Telefone
99995-6610

99178-1421

Nome do Representante Legal
Neuda Maria de Lima

CPF

119.930.302-04
RG

0384.684-9
Órgao
Expedidor
SSP/AM

Cargo
Presidente

Endereço
Travessa ltaqui (antíga Trv. B) Qd. 2, Casa 6-A
Cj. Amadeu Botelho - Baino Novo Aleixo

Contato
98121-3872

CEP

69.099.101

1. DADOS CADASTRATS DA ORGANTZAçÃO PROPONENTE

2. COORDENADOR DO PROJETO

't'

1

Nome
Maria Dalva Guimaraes dos Santos

Profissão
Assistente Social

No de inscrição no Conselho
CRESS No. 6390

E-mail
rndalvat:s hotnnail.com

Gontato
99178-1421

O Coordenador do Projeto é o responsável técnico?
sim ( X ) Não ( ) caso não, insira os dador do responsável técnico



3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

(t
ilo:,ffi Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas

CNPJ 04. 8l 1.35210001-88

lndicar o nome do (a) responsável pela execução do proieto na organização
Proponente.

Profissão
lnformar a formação profissional

N" de inscrição no Gonselho
lndicar o número de inscrição do
conselho de classe.

E-mail
lndicar o endereço eletrônico do órgão.

Contato
Mencionar o número de contato.

3. OUTROS PARTíCIPES

Nome
Indicar o nome do órgão que participará da execução do
projeto
(Se houver). Exemplo: se outra instituição vai custear o
pagamento dos técnicos, etc.

CNPJ

lndicar o número de
inscrição da entidade
proponente no
Cadastro Nacionalde
Pessoa Jurídica no
Ministério da Fazenda

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

E-mail
lndicar o endereço
eletrônico do órgão

Município
lndicar o município onde está
localizada a entidade.

UF

Sigla da
unidade da
federação
(Estado).

CEP

Código do
endereçamento
postaldo
município.

Telefone
Mencionar o
telefone de
contato da
entidade.

4. DESCRTçÃO DA REALTDADE

A ADCEA - Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas é uma

associação civil, sem fins lucrativos com amparo legal na Constitui$o Federal do Brasil,

fundada em 1983, com sede e foro jurídico na cidade de Manaus/Amazonas e tendo como

fundamento e finalidade a proteção social, especificamente a básica, no que tange o
incentivo e o empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade social e dos

direitos , bem como o fortalecimento de vínculos, um dos objetos da Assistência Social.

Visa ainda oportunizar o bem-estar e as condiçôes necessárias para que esses sujeitos de

direitos sejam protagonistas da sua própria história e que tenham melhores condições de

dar continuidade no seu processo de desenvolvimento e empoderamento.

2
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Nos últimos dez anos a ADCEA vem executando ações afirmativas na
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Trabalho e Renda; acesso a Moradía, Educação Alimentar e Nutricional, bem como o

empoderamento desses indivíduos e suas respectivas famílias para que saibam seus

direitos e busquem o seu processo de emancipa$o enquanto sujeitos de direitos.

No decorrer de sua existência jurídica a ADCEA vem realizando atividade ligada

principalmente ao fortalecimento das redes que compõem o plano macro das políticas

públicas sociais; seja oportunizando informa@es, articulando acesso a tais políticas,

viabilizando o acesso das famílias mais carentes/vutneráveis a programas e políticas

pÚblicas, assegurando melhor qualidade de vida aos indivíduos e suas famílias.

As ações desenvolvidas na ADCEA têm como foco contribuir para que esses

indivíduos e suas famílias tenham a possibilidade de ser protagonista de sua própria

história, fortalecendo a sua autonomia e empoderamento, por meio de qualificação

profissional, capacitação e formação através de oficinas, cursos, encontros, rodas de

conversas, e palestras que possibilitem a autonomia Íinanceira, na busca de estratégias

que os levem a se reconhecerem c€rpazes de buscar novos espaços na sociedade

enquanto sujeitos de direitos. A maioria das famílias atendidas na ADCEA apresentam no

seu núcleo familiar um número grande de membros residindo em um mesmo espaço, dentre

estes, crianças e idosos; essas são famílias monoparentais chefiadas em sua maioria por

mulheres, com dificuldades de acesso a recursos comunitários, convivem na presença de

situações de violência e uso de entorpecentes (álcool e outras drogas), Esses fatores as

expõem à vulnerabilidade social, saúde física e mental.

Nesse sentido, o trabalho realizado na Associação tem com o foco os indivíduos e

suas famílias especialmente aquelas que se apresentam com essas questões sociais, que

estão associadas a outros fatores e os levam a exclusão social.

Dentre outras atividades realizadas pela ADCEA destaca-se: Participação em atos

e/ou audiências públicas, caminhadas, conferências, seminários, promo$o de palestras

em escolas, em associações comunitárias, outros movimentos sociais locais e etc.

lntegra ainda a rotina da associação: orientações e atendimentos as mulheres em

geral nas comunidades Urbanas e Rurais; promoção de estudos, debates em mesas

redondas e campanha sobre a condição da mulher na vida social, sobre fatos que

d
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A ADCEA entendendo as dificuldades de sobrevivência que enfrentam essas

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, trabalha na defesa de uma cultura

de inclusão social, a partir da realização de ações que prevê o desenvolvimento de

potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, estabelecimento

de caÉter preventivo, protetivo e proativo, voltadas para o combate e superação

progressiva da exclusão social. Essas ações são realizadas com as famílias através de um

acompanhamento contínuo. Tendo como missão - promover a formaçáo profissional e

tecnológica em diêrentes níveis de modalidades, sobretudo técnico integrado, das

populações urbanas e rurais, ofertando cursos em sintonia com a consolidação das

potencialidades sociais, ambientais, culturais e econômicas dos arranjos produtivos de

âmbito local, privilegiando os mecanismos de desenvolvimento sustentável estimulando a

conservação da biodiversidade, promovendo a pesquisa aplicada com vistas à geração e

difusão de conhecimento disponibilizando para a sociedade as conquistas e os benefícios,

na perspectiva da cidadania e da inclusão social. Visão- Ser um modelo de inclusão social

e participação cidadã no Estado do Amazonas, garantindo a democracia do acesso à

informação e na formação da consciência crítica. Valores Éticos - lndependência de

opinião e ação; Transparência e democracia na gestão da instituição; Solidariedade e troca

de informações entre as associadas e colaboradores e Compromisso social em busca da

qualidade de vida das suas associadas eóu colaboradores e da sociêdade como um todo.

A ADCEA está localizada geograficamente na Zona Norte da Cidade de Manaus,

que se encontra em plena expansão, tem sua sede no Conjunto Amadeu Botelho/Bairro

Novo Aleixo (conhecido como Amazonino Mendes/Mutirão)

Essa área está mesclada por residências e comércios, possuiu suportes de serviços

públicos e privados, dentre estes: êscolas, DlP, igrejas, unidades de saúde, centro de

convivência, shoppings, lML, Maternidades, Policlíníca, Parque Estadualsumaúma, CRAS,

CREAS, uma rádio comunitária, e detém o maior colégio eleitoral de Manaus. O seu

comércio se apresenta bem estruturado com suas feiras, redes bancários, supermercados

e correios. Ainda dispõe de serviços de transporte coletivo público, mas apesar de toda

essa infraestrutura ainda é caracterizada como uma área de risco, com grande incidência

de furtos, roubos e violência, que traz impacto negativo a sua populaSo.

d
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em

janeiro de 1980 com objetivo de ofertas um total de 8.794 casas do tipo populares. Com o

processo de crescimento populacíonal novos bairros surgiram e a zona Norte nesse

contexto torna-se uma das maiores zonas populacionais do município de Manaus.

A zona Norte de Manaus tem uma população aproximada de 606.924 habitantes

segundo fonte IBGE (2019), apresentando-se como a região que mais cresceu nos últimos

anos e abriga na sua estrutura imobiliária vários conjuntos populares passando a ocupa o

terceiro lugar na classíficação populacional em Manaus.

Não obstante, essa grande população a zona norte se avinha com a Zona Leste que

apresenta também em termo quantitativo uma significativa população. A grande maioria

das famílias que compõem os domicílios nesta região tem uma média de renda de 1 a 2
salários mínimos o que demonstram situação de grande carência para investimento na área

socioeconômica financeira, especialmente as mulheresldonas de casa, desempregada,

que tentam sobreviver do subemprego e/ou trabalho inÍormal, ficando portanto exposta a

vários problemas sociais que as colocam em situação de vulnerabilidades e riscos sociais.

4.1. Caracterização do público atendido:

4.3.1. Público atendido: Estamos falando de 100 famílias, composta por 87 crianças com

idade entre 0 a 6; 46 crianças e adolescentes com 7 a 15 de idade; 23 adolescentes e
jovens de 16 a 19; 183 jovens e adultos com 20 a 59 anos e 37 idosos, totalizando um

público de 376 indivíduos. São famílias monoparental, chefiadas por mulheres, parcela

significativa moram em habitações cedidas ou alugadas em condições precárias nos

aspectos estruturais (alguns casos com mais de uma família por unidade habitacional,

apesar de possuírem no máximo três cômodos). No que tange a composiçâo da renda

familiar os dados são os seguinte: 75% ganham entre de 1/5 a 1(um) 18% auferem entre

l(um) a 2(dois) salários mínimos e somente 7o/o auferem de 2(dois) a 3(três) salários

mínimos, essa renda é proveniente de atividade exercida na informalidade, na sua maioria.

Utilizam o fornecimento de água e energia ofertada pelas concessionárias desses serviços,

para a educação e a saúde utilizam-se da rede pública. Declaram-se em sua maioria de

religião evangélica e de etnia parda. No aspecto educacional 23o/o possuem o ensino

fundamental incompletoi 32o/o tem o ensino fundamental completoi 45o/o possuem o ensino

médio completo.

.ü
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ilâ:

Muitas dessas famílias estão inseridas em Programa de Transferência de Renda

mesmas identificarem na associação uma possibilidade de novas perspectivas de minimizar

o quadro de vulnerabilidade e risco social em que se encontram e assim melhorar as

condições de vida.

5. DESCmçÃO DO PROJETO

PROJETO/OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR:

Aquisiçâo de veículo, visando o atendimento e encaminhamento psicossocial e realizaçáo

de visitas domicíliares para o Serviço de Fortalecimento de Vínculos desenvolvido. Com

objetivo de atendimento de 100 famílias associadas composta por indivíduos de várias

faixas etárias a partir de 01 ano, 65 anos a mais. O mesmo também poderá ser utilizado no

transporte de usuárias em especial as mulheres vítimas de violência, no percurso aos

aparelhos públicos das redes de proteçâo especializadas, bem como visitas_-in loco

domiciliares. /'

PERíODO DE EXECUçÃO:

lnício: Novembro/2020

Prazo: Qm.qse.5 7.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

Término: Maiol2021

d

A família faz parte do universo de experiências (real e/ou simbólica) dos seres

humanos no decorrerde sua história, do qualtodos têm algo adizer. Esta proximidade com

a realidade defronta as pessoas com suas próprias questões familiares; toca em assuntos

particularmente próximos à experiência pessoal de cada indivíduo e, por isso, são assuntos

cheios de significados afetivos, além dos cognitivos. Família remete a lembranças,

emoções, sentimentos, identidade, amor, ódio, enfim, um significado único, diferente para

cada indivíduo, que, como ser biopsicossocial, está inserido no seu meio ambiente,

integrando a cultura e o seu grupo social de pertença, ou seja, cada família tem sua

subjetividade e cada indivíduo tem sua particularidade, mesmo inserido no contexto familiar.

Assim sendo, cadafamília é diferente com sua realidade própria, com suas histórias

e experiências, sendo construída a partir de elementos da sua realidade, ou seja, do seu

cotidiano.
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A família é entendida como a estrutura básica permanente da experiência humana.
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evidentes da existência de uma família é o viver juntos sob o mesmo teto.

Portanto, trabalhar a família é de fundamental importância no contexto da proteção

social básica, pois se vivencia hoje no país graves problemas sociais que as levam a

exclusão social.

Esses problemas graves das questões sociais estâo evidenciados nas famílias

atendidas pela Equipe Técnica da ADCEA, dentre estas, tem-se, a perda ou rompimento

dos vínculos familiares que produz sofrimento e leva o indivíduo à descrença de si mesmo,

tornando-o frágil e com baixa autoestima. A questão da família pobre aparece como a face

mais cruel da disparidade econômica e da desigualdade social. Essa condição de privação

de direitos atinge a todos de forma muito profunda, à medida que produz a banalização de

sentimentos, dos afetos e dos vínculos existentes, ainda mais quando estes já estão

fragilizados.

Esses fatores é um agravante para que os membros das famílias mais vulneráveis

aprofundem seus problemas, por meio do uso de entorpecentes, conflitos familiares, falta

de alimentação, falta de moradia adequada, exploração do trabalho infantil, dentre outras

questôes que precisam de uma atenção especializada.

Nesse contexto, as famílias atendidas pela ADCEA estão em pleno processo de

acompanhamento e atendimento pela equipe técnica multiprofissional, uma vez que já

estão nessa situação de vulnerabilidade e risco social. Estas por sua vez, trazem consigo

várias questões sociais que demandam encaminhamentos, orientações, atendimentos,

diálogos que fortaleçam seu processo de emancipaçâo e empoderamento, visando a saída

ou minorar êssa situaçâo de vulnerabilidade. Em algumas situações até Ievá-las para

atendimento em outras instituições do sistema de garantia de direitos.

Assim, a aquisição de um veículo utilitário para a ADCEA é de suma importância,

para que as famílias consigam ter acesso aos equipamentos públicos. Como também

possam participar de eventos realizados na sede e em outros equipamentos mais distantes

da sede, dentre estes pode ser citado reuniôes, conferências, palestras, capacitações entre

outras. Além disso, a Equipe Técnica precisa realizar o trabalho de caráter preventivo e

proativo que visa proporcionar a inclusão social dessas famílias. Para tanto, precisa realizar

,d
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visitas domiciliares, institucionais, buscando realizar a inclusão dessas famÍlias em
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eaq
para ampliação do a@sso aos direitos.

OBJETIVO GERAL:

Ofertar às famílias e indivíduos a melhoria da qualidade dos atendimentos do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculo acompanhados pela Equipe Técnica da ADCEA,
que vivem as mais graves situaçôes de vulnerabilidade e risco social.

OBJETIVOS ESPECíFICOS :

Desenvolver com maior agilidade o Serviço de Fortalecimento de Vínculos as famílias

em situaçáo de vulnerabilidade e risco social, promovendo atendimento das mesmas

para a promoçâo de suas potencialidades e empoderamento;

Ampliar as possíbilidades de atendimento às famílias associadas com a aquisição do

veículo.

PÚBLIco.ALvo

100 Famílias atendidas diretamente pela ADCEA cadastrada na associação, além de seus

dependentes, direcionando a melhoria da qualidade de vida das mesmas, nas suas

diversas faixas etárias.

METAS

Atender 100% das famílias associadas na ADCEA pelo Serviço de Fortalecimento

de Vínculo;

Ampliar em 85o/o a melhoria e qualidade dos atendimentos, vísitas ê

encaminhamentos das famílias, atendidas pela Equipe Técnica da ADCEA.

6. PR,OCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A partir da aquisição do veículo utilitárío serão realizadas as visitas domiciliares às

100 (cem) famílias para melhor traçar o perfil socioeconômico, buscando identificar in loco

a realidade de cada família que está sendo atendida pela ADCEA.

Será feito visitas institucionais às entidades que estâo no tenitório e adjacentes, bem

como as instituições que podem ser identificadas como futuras parceiras.

A equipe técnica a partir da aquisição do veículo poderá demandar e possibilitar que

as famílias participem de encontros, conferências, fóruns, epacitações e cursos que

I
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possam ajudar na sua formação permanente e representatividade. Além de facil que as
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A equipe técnica juntamente com a coordenação poderá ter mais agilidades nos

procedimentos técnicos e operativos para que atendimentos das famílias tenham mais

celeridade.

Portanto, o p§eto seguirá os seguintes passos metodológicos, descrito abaixo:

1. Formas de Acesso:

- Por identificação da equipe de serviço;

- Demanda espontânea;

- Encaminhamento da Rede Socioassistencial e de Proteção

- Atendimento das vítimas de violação de direitos socioassistenciais;

2. Trabalho Social Essencial ao Serviço:

- Proteção social proativa;

- Conhecimento do território;

- Abordagem, escuta, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com

resolutividade;

- Estabelecer apnrxima$o com as famílias;

- Articulação da rede de serviços socioassistenciais;

- Articulação com outros serviços públicos;

- Articulação interinstitucionalcom os demais órgâos do Sistema de Garantia de Direitos;

- Elaboração de relatórios e planilhas dos atendimentos;

- Participação em encontros, formaçâo, conferências, fóruns, audiências públicas e
capacitações diversas;

- Participação em cursos de capacitaçâo e profissionalização;

- Produção de informação, comunicação sobre defesa de direitos.

-1,l
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7. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADES (Metas e etapas do projeto)
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lndicar Físico DuraçãoMeta Especificaçâo
das atividades

Unid. uant. Términolnício

Planejamento das
ações/atividades Mensal novembrol2020 maiol2021

ReuniÕes para
estudos de
casos de
situações

graves que
necessitam de

acompanhamen
to sistemático.

Mensal novembrol2O),
,/

maio 12021

Prontuários:
Registro e

evolução de
prontuários

semanal novembro/2020 maío 12021

Primeira
E-tapa -

Dimensão
Técnica

Operativa

Elaboraçáo de
relatórios maiol2021mensal

De acordo
com a

necessida
de

novembro 12020

Realizar visitas
domiciliares Semanal Novembro/2020 maio 12021

Realizar
acolhimento,

inserSo,
atendimento,

encaminhamento
eo

acompanhamento
dos usuários no

SUAS de maneira
coordenada com

a rede
socioassistencial.

semanal
De acordo

com a
demanda

novembro 12020 maio 12021
Segunda
Etapa -

Dimensão
atendimento
ao usuário

Reuniáolencontro
s com as famílias:

Discussão de
temas de

interesse das
famílias visando

mensal novembro 12020 maio 12021

Atender
lAOo/o

as
famílias
associa
das na
ADCEA

pelo
Serviço

de
Fortalec' rento

de
Vínculo

S
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o fortalecimento
da

á
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ê
vínculos

familiares.
Atividades de

reconhecimento
com as famílias
dos trabalhos
desenvolvidos

pelas instituições
no tenitório e
adjacências

mensal novembro PA20 maio 12021

Visitas
institucionais mensal novembro/2020 maiol2021

Locomoçáo de
indivíduos aos

serviços
essenciais e

representatividad
e em diversos

espaços de
controle

mensal
De acordo

com a
demanda

novembro/2020 maiol2021

Terceira
Etapa:

Dimensão
trabalho com
as famílias e
no tenitório

Participação em
reuniões

intersetoriais.
mensal

De acordo
com a

demanda
novembro 12020 maio 12021

Ampliar
em 8570

a
melhori

ae
qualida
de dos

atendim
entos,

itas e

-ncami
nhamen
tos das
famílias,
atendid
as pela
Equipe
Técnica

da
ADCEA.

8. AFERIçÃO DOS RE§ULTADOS

Servem como instrumento de observação e mensuração do alcance dos resultados. É

também uma importante fenamenta para viabilizar o monitoramento e a avaliaçâo, uma vez

que permite reorienta@es de rumo e possibilitam a avaliação do impacto sobre a realidade

na qual o projeto irá intervir.
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Objetivos Resultados lndicadores Meios de verificação
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Desenvolver com
maior agilidade o
Serviço de
Fortalecimento de
Vinculos às familias
em situaçáo de
vulnerabilidade e
risco social,
promovendo
atendimento das
mesmas parer a
promoção de suas
potencialidades e
empoderamento;

. Contribuir para a
prevenção da
ocorrência de riscos
sociais, seus
agravamentos ou
reincidência;

. Compreendam e
invistam em seu
desenvolvimento
integral, bem
como consigam
sua autonomia;

. Que as famílias
encontrem no

seu território
estratégias que
possam
potencializá-las
para saírem da
situação de
vulnerabilidade e
risco social.

. Percentualde
Íamílias
cadastradas no
Cadastro Único -
CADÚnico e
atendimento no

CRAS;
. Encaminhamento

das famílias para

as demais políticas
públicas;

. ReuniÕes de equipe
voltadas para

supeMsão e
orientaÉo;

. Reuniâo com a
equipe técnica do
CRAS.

. Levantamento das
informaçÕes dos
prontuários dos
novos usuários;

'Número de
encaminhamentos
realizados pera o
CRAS aos
participantes

inseridos no SCFV a

cada mês;
. Lista nominal das
familias inseridas no
SCFV;

. Número dos
encaminhamentos
realizados no mês;

,Análise do
instrumental próprio
para arquivamento
das informaçôes;

. Lista de presença
das reuniões.

. Ampliar as

possibilidades de

atendimento às Íamílias

associadas com a

aquisição do veiculo.

. Realização
contínua das visitas
domiciliares as
famílias atendidas;

. Visitas
institucionais;

. ElaboraÉo do
diagnósüco socio
territorial e para uma
melhor análise do
risco e
vul nerabilidade social
das famílias e/ou
comunidade onde as
mesmas vivem.
o Maior
capacidade da
Equipe Técnica em

Número de
instituições
que Íirmaram
parcerias;

Número de
visitas
institucionais;

. Percentualde
atendimentos
realizados as
famílias;

. Número de famílias
e indivíduos

I de
famílias e
indivíduos
visitadas;

o Aplicaçáo de
questionário de
satisfação as famílias
e usuários das
atividades
desenvolvidas pela

Equipe Técnica da
ADCEA;

o Elaboraçáo de
relação das famílias
visitadas;

r ElaboraÉo das
instituições visitadas;

r Assinatura do termo
de parceria com as
i nstituiçÕes parceiras;

r Avaliação pela

Equipe Técnica e
Coordenaçâo das

t)

{
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realizar suas
atividades

inseridas e ativídades e visitas

w Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas
CNPJ 04.8t t.3521000 r -88

de forma mais rápida
e eficiente

instituiçÕes para
potencializar o
exercício da sua
cidadania.

o Elaboração de
relatório Íinaldas
atividades
desenvolvidas

9. DESCRTçÃO DAS DESPESAS E RECETTAS

9.í. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.í PLANO DE APLTCAÇÃO

9.2.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE.2O2O

,'ü

RECEITA VALOR (R$)

Valor disponibilizado pela Emenda 50.000,00

TOTAL DA RECEITA * 50.000,00

DE§PESAS VALOR (R$)

Aquisição de 01 (um) Veículo Utilitário. 50.000,00

VALOR TOTAL DAS DE§PESAS (Deverá ser igual ao valor da

receita. ltem 9.1)

TOTAL GER.AL

50.000,00,.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

50.000,00 /
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Associagão das Donas de Casa do Estado do Amazonas
CNPJ 04. 8 1 1.3s2l000 1-88

Na qualidade de representante legaldo parceiro privado, declaro, para Íins de prova junto
ao Estado do Amazonas, 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 entidade da administração pública estadual que impeça a
transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

Manaus, 13 de novembro de202A.

Parceiro Privado

Obs.: Assinar na data de entrada do Ofício

OBSERVAÇÃO: Quando a dectaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30
(trinta) dias, exigir-s+á a sua retificaçâo para celebração do Tenno de Fomento ou Termo de
Parceria-

íí. APROVAÇÃO PELO PARCEIRO pÚeUCO:

r§s:.

q6

APROVADO:

LOCAL E DATA:

/l ,12020.

P RO PÚBLICO: dam
deEslú

(Representante Legal responsável pela liberação dos recursos na unidade concedente)

t4


