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TERMO DE FOMENTO NO O22I2O2A - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O22I2OaO.FEAS, QUE
ENTRE SI GELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCN SOCIAL - FEAS E CASA DO IDOSO
SÃO UCENTE DE PAULO

o No dia 30 de novembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOGIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, Chapada, CEP no 69.050-020, O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNC|A SOCIAL.SEAS, CNPJ NO

a1.742.414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCn SOCIAL -
FEAS, CNPJ No 01.079.14210001-59, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PÚBLrcO, 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 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, CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ:
04.162.681/0001-45, Associação Privada, com sua sede em: Rua Jerônimo Ribeiro,

no '14, São Raimundo, CEP no 69.027-100, Manaus/AM, neste ato representado por

seu representante legal, o Sr. JOÃO ROMÃO RODRIGUES NETO, brasileiro, solteiro,
funcionário público, com inscrição no RG sob o no 2087720-0, SSP/AM, e no CPF sob
o no 358.058.541-04, com residência e domicílio em: Avenida Castelo Branco, no 694,
Cachoeirinha, CEP no 69.065-010, Manaus/AM, doravante designada PARCEIRO
PRIVADO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no

01.0í.03í10í.0000í03í.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'001783/2016-PGE
e87115 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01912014, Resolução n" 12112e
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 069/2020 do

Deputado Estadual Luis Ricardo Saldanha Nicolau, para aquisição de materiais
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permanentes possibilitando melhoria no espaço físico destinado a idosos de
lnstituição de Longa Permanência.

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

A) O PARCEIRO PÚBLICO realizará:
1. Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CúUSUIÁ DE

VALOR, na forma prevista neste Termo.

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

cronograma de desembolso, que passam a Íazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;
2. Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicado o Sr. JOÃO ROMÃO RODRIGUES NETO, brasileiro, solteiro,
funcionário público, RG no 2087720-Q SSP/AM, CPF no 358.058.541-04, como
responsável solidário pela execução das atividades e cumprimento das metas
pactuadas na parceria.

CúuSuLA TERCEIRA - DAS oBRlcAçÕES: Para realização do objeto desta
parceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PÚBLTCO

1. Liberar em PARCELA UNICA, a quantia referida na CúUSULA DE VALOR, na

forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
1. Proceder a orientação, fiscalizaçáo e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se

relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;

3. 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
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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, supervisáo técnica e fiscalizaçáo contábil do
PARCETRO PÚBLICO na execução do objeto desta parceria;

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

4. A organizaçâo 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 orgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição Íinanceira, qual seja: AGÊNCIA No 3204, CONTA No

66982-2, BANGO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execuçâo 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 PÚBLICO;

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

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
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A) PARcEtRo púauco:
1. Pelo pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de

Fomento.
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B) PARGETRO 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 recursos recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoa!, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cúusuLA eutNTA - DA FtscAltzAÇÃo: o PARcEtRo PUBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para implantação das açÕes de fiscalização e

monitoramento, o PARCEIRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com orgãos ou entidades que se

situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rCIAtóriO 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 prestaçáo

de contas devida pelo PARCEIRO PRIVADO.

PARAGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceria será designado através de Portaria,
a qual será publicada posteriormente.

CLAUSULA SEXTA - DA UTILIZAçÃO 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.
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CúUSULA SÉTIMA - DO VALOR: o valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais)

cúusuLA olTAvA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRn: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrâo à conta da Seguinte Dotação: Programa de
Trabalho no 08.244.3235.204A.0011, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no

01600000, discriminados na Nota de Empenho no2020NE00467, emitida em
3011112020, no valor de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais).

cúusuLA NoNA - DA vtcÊNclA E DA pRoRRocAÇÃo: Este Termo de
Fomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de 30/1112020 a 3010512021,
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.

PARÁGRAFO 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 periodo do atraso verificado.

GúUSULA 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 comunicaçáo escrita com antecedência de 30
(trínta) dias;
3. na ocorrência de fatos imprevisíveis que impossibilitem sua execução;
4. pela superveniência de norma que torne legal, material ou formalmente
impraticável; e
5. em resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,
os participes 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.

GúUSULA DÉclMA PRIMEIRA - DAS sANçÕEs: Pela execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação
específica, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
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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 pÍazo 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 organizaçáo da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso ll.

cúusul-A DÉctMA sEcuNDA - 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.

cúusuuA DÉctMA TERcEIRA - DA puBLtcAÇÃo: 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, pata ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

CLÁUSULA OÉCIUA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDOS: Na data da conclusão
ou extinçâo 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,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

CLÁUSULA oÉclun QUTNTA - 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 administração pública, na hipótese de sua extinção.

§-$

N

\

Av. Darcv Vargas, 7 - Chapada

Foner {92) 2121-7821

Manôu§-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
Assistência Socia!



GEC()N

Rub
iJ. ::t

A[,IAZO]tlA§
@vEnxoDoeyrrDo

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

GúUSULA DÉclMA SÉTIMA - 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 Íica eleito.

Manaus, 30 de novembro de 2A20

DA COSTÀ
SECRETÁRIA DE ADO DA ASSISTÊNCIA SOCTAL

Parceiro Público

JoÃo RoMÃo RODRIGUES NETO
CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO

Parceiro Privado

Testemunhas:

Nome: Nome:.<
CPF: c<rrru?-'Ic-i 7?-.*., CPF:

RG:RG: :ç,)íãf (-f
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RESENHA DE AUTORTZAçÃO DE VTAGENS DA SECRETÁRn
EXECUTIVA DE ADI'INISTRAçÃO DA CASA CIVIL, DE QUE TRATA O
DECRETO N.C 42.5í0, DE í5 DE JULHO DE 2020.
Â Socrctárla Exccuüva de Admlnlsbação da Casa Clvil, conslderou
autorizados os sogulnt€ de§locamonto! de s.rvldores públlco3:
1. Nome, c.rgo, dêstlno, p€ríodo e obJ6üvo: DIEGO BEZERRA PERES,
Assessor- Manaus/Urucaná/MânauíAM, 1 1 de novembro de 2O2O - Reallzar
cobertura ÍotogÉÍica, na agenda do ExcelentÍsslmo Senhor Govemãdor,
WLSON MIRANDA L|MA, no reÍêrido munioÍpio.
. RereÉncia Pmcesso n,oSSBO/2020-CASA ClVtL.
2. Nome, cargo, desünoc, poÍíodos B obreüvo: CHRYSTIANNE BRAGA
§ILVA, ConsultorTécnlco - (Maneus - UrucaÉ, dia 1,1 e JapuríManauyAM,
dla 12 de novembÍo dê 2O2O - ReallzâÍ cobêÍtura digitat, na agênda do Ex_
celentÍsslmo Senhor Govêmador, IMLSON MIRANDA LltvtA, nos reÍeridos
munidpios.
. Rêferência PÍDcêssos n,eg881 B 9BSZ2O2OCASA ClVlL.
A Secrêtária Exêcutlv. de Admlnlstração da Casa Clvlt, autorlzou os
segulntes deslocamentos de servldores públlco3:
3. Nomes, cargo3, dôsüno6, pêfodo e objôtivo: ROSÂNGE!-A ALMETDA
DOS SANTOS LITAIFFT Assessor Técnica, MARCÍLEIDE RODRIGUES
BARRETO e LU|Z HERON DA SILVA BRAZ" Assessores . Manaus/Caretro
CastanhdManaus/AM . 07 a 11 de dezembÍo de 2020 - Realizar auditorias
reÍerêntês aos Editâls n.c 003/2012 e OO1I2O2O, das açÕes desenvolvidas
nas in§tituiçõês locais, no ÍeÍêÍldo municÍpio.
. Referência Procêsso nJ9953/2O2GCASA ClVlL.
CHEFIA DA SECRETARTA EXECUTIVA DE ADMINISTRAçÃO DA CASA
GlVlL, em Manaus, 03 de d€zembro de 2020,

PRÍSCILLA FRANçÂAÍALÂ
Secrêtáíia E>ocuüva deAdminisbaçáo da Casa Ciül

Protmolo 30634

PORÍARIA N.c í00r202o.cAs^ ctvtL

O SECRETÁHO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL.NO USO dESUAS
atribulçôes, e

CONSIDERÂNOO a ediçáo da Lei no 3.SOl, dê 08 de outubro de 2OOB,
que dispõe sobrc o vencimento e disdplina à concessão da Gratiíicação
de Atlvidadês Técnlcc.Administrati s - GATA, dos sêívldores do poder
Executivo-Eshdual, ocupantês de cargos dê pÍovimento em comissáo;

CONSIDERANDO o dlsposto no Docreto no 2E,O2o, de 29 de outubro
de 2008, que dispÕe sobre os procedimenbs e critérios para concessão
da GrstlÍicaçáo de Aüvidades Técnicô,Administrativas, aos servldor€s do
Poder Executlvo Eshdual, oqrpantes de caBos de proümento eÍeülo e em
comissão: resolve

, ATRIBUIR aos titularesdos cargos coírlsslonados @nstantes doAnexo
Único desta Portârià, a GrôüÍcâçáo d€ Atiúdadês Têcnico-AdmintstÍaüvas,
nos valores Ílxado§ para os respêcti\o§ nÍveig, da Tâbela constantê da Lêi
no 3.301, de 08 de outubro de 2008.

GABINETE OO EECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE OA CASA CIVIL,
em Manaus. 09 de dezembÍo de 2020.

DIARIO OFICIAT

Nome CaíEc/SÍmbolo Nível
Validade a
contar de

ALES&{NDRO VASCONCELOS
BANDEIRA

ASSESSOR I

AD-í
15 0111212A20

KEYNES VIEIRA BREVES

THAYNA AUEIROZ LINS ASSESSOR II
AD-2

14

DAVID BARROSO DE SOUZA ASSESSOR III
AD€

í3

ANEXO ÚNICO

FúvIo coRDEIRo ANToNY FILHo
Secretário dê Estado Ch€Íê da Casa Clvll

INÊS CAROLINA BÀRBo§A FERREIRA SIMoNETfl CABRAL
SecreÉda de Estado dêAdminlstragáo ê Gestáô

Prcteolo 30ô35

PORTARTA N.c í01r2020-cAsA clvtL

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL.NO USO dE SUAS
atribuiçÕes, e

CON§IDERANDO a edigáo da Lêl no 3.301, de 08 de outubio de 2OOB,
que dispóê sobÍe o venclmento e disclplina à concessão da êratiÍcaçáo
de Atividades Técnico-Administraüvas - GATA, dos servidorês do poder
Executivo Estiadual, ocupantes de cargos de proümento em comissão;

CONSIDERANDO o disposto no Oecreto no 2A.O2O, de 29 de outubro
de 2008, que dispõe sobre os pnccêdimentos e cÍitérios para concessão
da Graüflcagáo dê Àtivldades Técnlco-Âdministrativas, aos seMdores. do
Podêr Execulivo Estadual, ocupantes de cargos dê píovimento eÍetivo e em
comissão; Íesoh,B

, ATRIBUIR aos titulares dos cargos comissionados constantes do Anexo
Únim desb Portaria, a Graüfcaçáo de Attuidades Técnieo-ÁdmlnlstrathÉs,
nos valor€s Íixados para os rcsp€divos nÍveis, da Tabela constante da Lel
no 3.301, de 08 de outubro de 2008.

GABINETE OO SECRETÁRIO DE ESTÀDO CHEFE DA CASA CIVIL,
em Manaus, 09 de dezembÍo de 2020.

ANEXO ÚMCO

Nome CaÍqo/SÍmbolo Nivel
Validade a
contar de

MARIAANGELITA RIBEIRO
MATTOS

ASSESSOR ilt
AD*3

13 01112t2020

Fúuo coRDEIRo ANToNY FILHo
SecÍetárlo de Estado CheÍe da Casa CMI

INÊS GARoLINA BARBoSA FERREIRA SÍMoNETTI CABRÂL
Sêcrêtária de Estado deÂdministrâçáo e Geslão

Protocolo 30636

PORTARTA N.o l0z2020.cA8A ctvtl
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CÂSA CIVIL,NO USO dE SUAS

atribuiçÕes,

COMTIOERANDO a edição da Lei no 3.301, de OB de outubro de 2OOB,
que dispõe sobrB o \í€ndmento e discipllna à mncessão da Grâtificaçáo



Itu

GECC)N
r.J' i::í-

{ \

SECRETAR|A DE ESTADO OE JUSIçA, D|RE|TOS HUMÀNOS E

PARTES:

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRÂESTRUTURA E
REGrÃo MErRopoLrrANA DE MANAUs: arilirü,'ãÀ úá.aus, 02 de
dezembro dê 2020. CIDADÂNIA . SEJUSC

Extrato no 0í 48/2020€EJUSC
ESpÉcle: Termo ds Cohboraçáo n.. OO1/2020 -

Secretário de Estâdo dê Infrâestrutura e Reglão MEbopolitana de Manaus ê a OÍganização dâ Sociedadô CMI - O.C.pi DATA DA ASSINÂTURA:
1111212020i OBJETO: Exêcução do ppcAÀií no Estado do Amazonas, dê
acordo com o Plano dê Trábalho que lntêgra o lnstrumento; PRÂZO DE
vrcÊNcn: i2(doze)meses;vALoiGLoBÀL: R$i.0s1.438,0'o(hummilháo
6 oit6nta ê um mll, quatrocentos e tinta c olto reals); Unldade Orçamentárla;
21101, PÍogrrma de Trabalho: 14.422.3247,2455.0001, Naturszâs da
Dê§p$a: 44505224 a 335U124, Fontss n. 321 1 31 4; 48oi 3 1 4 e 1 Tooooo,
Notas de Empenho do n.! 2O2ONEOO633;Z0Z0NEOO634;2O2ONE006IE;-
2020NÊ00631 e 2020NE00682, emtüdas em 26I11DO2O e O4ti2r2oao, na
valor totâl dê RS 314.1 51,91 (tsezenbs e quatorzê mil, cento e cinquenb e
um reais e novent e um centsvos), FUNDAMENTO DO ATO: Art g0, lll e
art. 32 da Lei n' 13.0í92014; processo Admht§tratÍvo nc. 02403/2019 :
SEJUSC, Gabinetê do Sêcr€tárío de Estado de Justige, DirBitos Humanos ê
Cidadanla - SEJUSC, em Manaus, ii de dezembro àe 2020.

WLLI,AM ALÉXANDRE SILVA DE ABREU
Secrêtário de Estâdo de Jusüça, Direttos Humanos e Cidadania

INÊS CAROL]NA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CÂBRAL
SecretáÍla de Estiado deAdminlstraÉo e Geetilo

Protocolo S06.53

EXTRATO DE AOTTIVO
ESPÉCIE: primelÍo TêImo Aditivo ao Contrato nc OA8/2019§EINFRA.
DATA DA ASSnTATURA: 27.11.2020. PARTES; Estado do Amazonas, por
intermédio da SêcÍêtaÍia dê Estado de lnfraestrutura e Rogào'lietropotiUn"
9g!-"n!§,-qe empesa poLtcRApH slsTEMAs E neÉneCe-rurÃijilÉ§
LlDf,-O$eJO: O pÍesentê Temo Adiflvo têm por oOieto pronogsr o prazo
de ügênciado Contrâto nc ogSEjigsEtNFRA, iorrjt rà (ao.ã) meàes, a
@nlar dêo2112f2020. vALoR: R$ 1.009.134,48 (um mithã0,'noremil, centoê tinta e.quatÍo reats € quarenh e oim centavos). oóiÀçÀO: unioao"
.o,rrymentáf 

a_ 25í 01,,pÍograma de Trabatho: tS.t eO.aás.t oaZ.ooot,
f_alureza da Despesa: 3399002, Fonte: OíOOOOOO, tendo sldo emiüda, em
25/1 1/2020, a Notade Empsnho no 2O2ONEO1 560, no vatordê R$ 84.0g4,S4
(oltenE e quatÍo mll, noventia € quabo reâis, cinquentâ € quato centavos), O
seldo restante sêrá empenhado no pr6ximo o<eicÍclo. processoeOmtnistra-
tivo no 0í,0í.025101.0000.íg46.2o2O.SEtNFM. Manaus, 11 de no\€mbro
de 2020.

CARLO§ HENRIQUE OOS REIS LIIIIÂ
Secretário de Estado de hÍraêstruhjra e Regiáo MEtropolitana de Manaus

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Seoetário de Estado de lnfÍa€stÍutJra e Regiao Uefoútitana de Manaus

EXTRATO nc 205/2020§EAS
Espécle: Têrmo de Fomento nc 022!ZOZO.FEAS, paÉas:' ESTADO
DO AMAZONAS, por inteÍmédto da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCTA SOCTAL . SEÁS, atravris do FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÉNCÍA SOCIAL. FEAS E A CASA DO IDOSO SÃO VICENTE
DE PAULO, CNPJ 04.162.681/0001-45, rBpresentada por seu represen-
tante têgal, o sr. JoÃo RoMÃo RooRtcUEs NETo: obJeto: a tram_
brência dos recrnsos provênientes dâ Emenda parlamentar no 069/2020
do Deputado EEtaduat Luls Ricardo Saldanha Nicolau, para aquisiçáo
de .materials pêrmanentes possibilitândo methoria no-espaço ÍÍjico
!!sl'-nado a ldosos d6 lnstitutção de Longa pôrmanência; UOt ài7Oí: pT:
08.244.3235.2U0.00í 1; FR: 01600000; No: 44504201; NE: 202'oNEOd467,
V€lor do Termo: R$ TO.OOO,OO| Vlgôncla: de ô (seis) m€§es contado§
de 30/11/2020 a 3olostal2li Asslnatura: 3OhlnOZOi Froce§§o Admt,
nlstratÍvo: 01.01.031101.00001091.2020-SEAS: Fund.mento do ato:
Lei 13-019/2014, Resolugáo no12!2012-TCElAM e lnstruÉo Normativa no
008/2004-ccE,

Manaus, 4 de d€zambro de 2020.

MÂRICÍLA TEIXEIRA DA COSTA
§ecrêÉíia do Estado da Âssistência Sociat

Protocôlo 30573

WLLIAII ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secrêtário de Estado de JusüÇa, Oireltos Humanos e Cidaáanla

Protocolo 30707

Ptptocolo 30516

Prctocolo 30490

SECREÍARIA DE ESTADo DE JUSTI9A, DIREIToS HUiIIANos E
CIDADANIA . SEJTJSC
PORTARIA NOzí 5'2020. GSEJUSC
O Secretário de Estado de Justiça, Direltcs Humanos e Cidadania - SEJUSC,
no oxercÍcio dê suas atibuiÉes legâb ê, COI,ISIDERANDO o memorando
nc070/2020- GEMAP/DEAD/SECEXSEJUSC que informa a nêcÁssidade de
regularizaÍ as inío_Ímaçóês paflmoniais desta secÍetaria, mediante criâgao
de ume.cOHlSSAO especÍltca para ê reElizaçáo de invêntário palÍimonial
anual, dos bêns móveis e imóveis relatiro ao encenamênto do exercÍcio
Íinancelro de 2020, na íorma da lnstruÉo Normativa 006/2018 -.GS/SEAD;
RESOLVE: I. DESIGNÂR os seNidores THTAGo PIMENTEL bI s|Tva,
MafÍcula n'193.75&íF, WADSON MELO BRITO, MatrÍcuta n256.912-4A;
WTNEY DA SILVA ARAÚJO, Matrícula n IO2.1Zç2F, para a partir desta
data compoÍem a comissáo rBsponsável para realização inventáÍio ânual
dos bens móvels e imóvêi6 desüa Secretaria; ll- Esta portaria entraÉ em
ügor na data de sua publicago. Publique,.se, Cientiflque.se e cumpra-se.
GabÍnete da Secrêtárla de Estadode Justiça, Direitos Humanos e Cldadanla-
SEJUSC. Manaus, 2ô de outubro de 2020.

, DESPACHO DE HOMOLOGAçÃO
O SECRETÁRIo DE EsTADo DE INFRAEsTitiúM E REGIÃo ME.
TRoPOLITANA DE MANAUS, no uso de .r", iúúuúài têgais, e
COIISIDERANDO a decisáo do CentÍo de SeMgos CompaíittráOos - CSC,
no Processo no 0,1.01.013Í02.00005í í6.2020-CéC, rêtaU'va á ónconencia
no 0202020-CSC; CONSTDERANDO a lnexistênáa dê quaÍquer recurso
pendente- âg. rêje.íldo prccedimento lícÍtatório; CONSTDERAúDO, âindâ,que a referida licitãção ranscorÍêu d6 âcordo com a legislaçáo prevista
no pÍeâmbulo do Edital oorÍêspondente: ê COI,|SIDERA-NDO, poi tim, oque mais consta do processo nc 01.01.013102,0000Sj16.20àô-CSC ino01.01,0251 01.00002379.202G,SEtNFRA);

I - FtoMoLoGAR o,."rttrd" dlffioilãLa no o2olzo2oCSc, reÍerente
à*conlrataçáo, peto menor preço global, de pessoa JurÍdica-Ãpedatizada
em. obras ê. serviços de engenharia, para a pavimintagão do Ramal da
Çabeceirado Purupuru, localizado no km 22 da BR-919, no municÍpio de
CaíêiÍo/AM.

l^-.19{tlD]c§.9_9j?t9 da Concoírência em reÍerêncta à empresa
:j.Jlls s g coN§rRU çoES, TERRAPLANAGEM E pAVt MENrAçÃO
LTDA, in3critra no CNpJ sob no 6il.ô8A.337/OOO1-S3, no \trlor gtobal d; R$
12.633,572,U (doze mithÕes, seiscentos Ê finta e três mii, q'uinnentos e
setentâ- ê-dois reais e quaho centâvos).
lll . AUTORTZAR a SecretaÍla Execuüva Adjunta de Administrâçâo e
Finanças a emitir a respectiva Nota de Empenho,
Pubiique-se no Dlário Oíldat do Estàdo dà Amazonas. Em Manaus, 1i de
dezêmbro de 2020.

SEGRETAR|A DE ESTADO DE JUSIçA D|REITOS HUMANOS ECIDADANIA. §EJUSC
Resenha de Autodzação de Deslocâmenb
ConÍorme o lnciso ll, Art, íôo do Decreto No,40.691, de 18 de maio de 20 j9.
Orgáo De Origem: SejuscrAm,
Nome e CaÍgo: Talson luorags da Cruz, Assessot lll; Saulo comsg doNasclmsnto, A6§essor lV
Desüno e Pêríodo: Manaus,/ltacoalhra/Manaus: pêrÍodo: 15t12r2o2o
O!j9!vo] R€alizar levântaínonto dê lnventário nas untOrOee pÀC ttâcoatiara
e SAMIC ltacoatiara SECRETARIA OE ESTADO DE ASSISTÊNGIA SOCIAL

AVISO OE HOMOLOGÂçÃO E ADJUDICAçÃO CHAMAMENTO
púBltco N.c oí/zozo - sús

PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
IIESI^!{o DE sERVtços DE ADMtNtsrRAqÃo, cÉnÉúcraMENro,
EMISSÀO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇAd

. WLLIAIT .ÀLA(ÀNDRE SILVA DE ÂBREU
Secretáfio de Estado dê Jusü9€, Dlr€itos Humanos el6aOania

Prctocolo 30702

Prcúocolo 30!66



ffi,

PIÂNO DETRABATHO DA PROPOSTA DE PROJETO SOCIAI

Nome da Organizaçâo Proponente: Casa do Idoso São Vicente de Paulo C.N. P.J. : 04.162.681/000 145

Endereço: Rua Jerônimo Ribeiro, ne 14 - São Raimundo

Cidade: Manaus UF: AM CEP:69027-100 Telefone(s) de Contato: (92)
(92) 362s-7s69
(92) 98437-1833

E-mail:

casadoidoso.svp@ hotmail.com

Ponto de Referência do Endereçol Atrás do Estádio da Colina São Raimundo.

Nome do Responsável pela Organização: João Româo Rodrigues Neto CPF:358058541{4

R.G. / Órgão Exped Id o r: 2A877 zAQ SSP/AM Ca go/Função: Presidente Telefone de Contato: 092 99984 1957

Endereço do Responsável: Avenida Castelo Branco, 694 - Cachoeirínha

Cidade: Manaus UFI AM CEP:69065-010 E-mail r íoaoromaoneto@ bol.com.br

r. DADOS CADAÍRAIS DA ORGANIZAçÃO

2. RESPONSÁVELTÉCNICO PEIO PROJEÍO SOCIAI

3. OUTROS

Nome do Responsável pelo Projeto: Dfieane Silva de Sena C.P.F.: 738610652-15

Endereço: Rua Paraguaçu, ne 64 - São José Operário

Cidade: Manaus UF: AM CEP:69086-635 Telefone de Contato: 092
98437-1833

E-mail: casadoidoso.svp@ hotma il.com
proietocasa idososvp@outlook.com

Profissão: Assistente Socia I Ne lnsrição no Conselho: 3618

Nome

lndiçar o nome do órgão que portlclparú da execuçfu do proJeto

(se houver).

CNPJ

lndicar o número de inscrição da
entidade proponente no Codastro
Ndcional de Pessoo Jurldico no Mínistério
do Fazendo.

Endereço

lndicar o endereço çompleto do órgão porceiro (ruo, número, bairro).

E-mail

lndicor o endereço eletrônico do órgõo.

Munlcípio

lndicdr o municÍpio onde está locolizoda a
entidode.

UF

Siglo do unidade da

federoção (Estodo).

CEP

Código do
endereçomento postal
do município.

Telefone

Mencionor o telefone de
contoto do entiddde.

I



4.1. Caracterização da OSC e seu entorno;

A casa do ldoso são vicente de Paulo, é constituído como uma associação prívada de defesa de direitos. Está localizado no
município de Manaus, Bairro são Raimundo, Zona oeste da cidade, considerada a segunda mais extensa entre as regiões, suapopulação era de 15.395 habitantes em 2010 (Censo - IBGE /2010), está ligada com o centro da cidade a menos de 15 minutospela ponte até o bairro de Aparecida.- o início de seu perímetro urbano é o igarapé homônimo com o Rio Negro, seguindo àmargem esquerda ao ponto final da Rua 5ão José até a Avenida Presidente Dutra, passando pela 5 de setembro. Com o
aumento da chegada de interioranos a Procura de terras e oportunidades de emprego, o perímetro urbano do baírro São
Raimundo foi ampliado, surgindo no período da década de 60 a comunidade da Glória com seu ponto inÍcial na Ayenida
Presidente Dutra.

o Fundação

A Casa do ldosq hoje possuí personalidade iurídica própría, sendo uma das 2.000 obras Unidas como é denorninada na
êstrutura da SSVP existentes no BrasíI, que teve origem nos anos 1950 na Rua Ramos Ferreira - Bairro de Aparecida, e era
conhecida como vila Vicentina ou Vila das Víúvas. Esse ímóvel permaneceu até o ano de 197g quando fora vendidq e,
adquirido o terreno da Arquidiocese de Manaus onde funcionavam os transmÍssores da Rádio Rio Mar na Rua Jerônimo RÍbeiro
- São Raimundo, cujo local fora construÍda e nove casa que passou a denominar-se Casa do ldoso São Vicente de paulo,
abrígando inicialmente alguns residentes antigos da VÍla Vicentina a partir de 20 de janeiro de 19g0, em razão dos novos
critérios de admissão adotados na época.

A ssciedade são Vicente de Paulo, é uma organização católica internacional de leigos e teigas, fundada em paris (sede do
conselho Gerall em 2310411833, existente em 143 paÍses colocada sob o patrocínio de são Vicente de paulo, é permeada pelo
pensamento e na obra de São vicente de Paulo Santo, esforçando-se na prática da Justiça e carídade, para aliviar os
sofrimentos do póximo, mediante o trabalho coordenado pelos seus membros.

No Brasil, foi fundada em 04/0811872, com o norne de ConfeÉncia de são José, no seminário Diocesano, na cidade do Rio de
Janeiro onde se encontra atualmente a sede do Conselho Nacional do Brasil, Já no Amazonas, foi fundada em 15/0g/1gg7
com o nome de Conferência Nossa Senhora da Conceição que funcionou por vários anos na Catedral Metropolitana de
Manaus, atualmente está localizada na Rua Duque de CaxÍas 1500 bairro da praça 14 de Janeiro.

Com 40 anos de existência, somente a 4 anos, a Casa do ldoso passou por uma mudança de gestão e de crÍtérios de admissão
dos idosos para que pudesse receber recursos públicos e atender com maior qualidade os idosos acolhidos e se adequar aos
critérios da PolÍtíca Nacional de Assistência Social. Atualmente a Casa do ldoso não mais atua com caridade - apesar de ter
esse conceito como valor -, mas com Assistência Social garantindo a proteção integral ao idosos resÍdentes. Nos últimos anos
foram desenvolvidas parcerias (Termos de Fomento; Termos de colaboração) com a secretarias de Estado e de AssÍstência
Social e Fundo de Promoção Social e VEMEPA. Além dessas lnstituiçôes, parcerias pontuais com empresas.

A Casa do ldoso conta com uma equipe interdisciplinar, de acordo com as orlentaçôes da típificação nacional dos serviços
sócio assistencíais, para dar resposta as necessidades dos resídentes e garantir a efetivação de seus direitos e deveres. equipe
é formada por: Gestoras; Coordenaçâo de projetos; Assistentes Sociais; Auxiliares admÍnistrativo e financeiro; psicologia;
NutrÍção; Enfermagem; cuidadores; Maqueiro; serviços Gerais; Cozinheiras; Estoquista; Motorista; vigílante. Além de
voluntários e a Diretoria.

A Casa do ldoso é uma lnstituição de Longa Permanência para ldosos - llPl funciona de acordo com as recomendações da
ANVISÀ tem profíssÍonais 24 horas para atender aos idosos e está constantemente fazendo melhorias em sua estrutura para
atender com maior qualidade os idosos,

r Mlssão, visão, valores e finalldade;

MISSÃO: Promover â qua lidade de vida ao ldoso com caridade, comp romisso e competência.
VALORES: carisma; espirÍtual Ídade; hu ma nização; solida riedade; ética; respeito e novaçâo.
VISÃO: r Casa do ldoso mtssao ê

de
Consolida

enstn o ê
5ao Vicente de Paulo como referência, buscando exce le ncia de sua promovendo tu

,§i

(
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Entre Títulos e certiflcados a Casa do ldoso SVP possui:a

Convênios já Executados com OuÍas Corcedentes

Número /furo Obieto Valor Concedido R$)
Termo de Fomento

0í5/2016 - FPS
Aquisiçâo de materiais pumanentes e de consumo R$ 57,434,50

Termo de Cdaboração
0aa2017

Acolhimeno lnsütucÍonal de ldosos - Alta Cornplexidade R$ 384.983,15

Termo de Fomento

0í0/2018
Acolhimento lnsütucional de ldosos -Alta Complexidade R$ 400.000,00

Termo de Fomento
02612018 - FMS

Acolhimento lnstifucional de ldosos - Alta Complexidade R$ 180.000,00

Temo de Fomento

024/2019 FMS

Acolhirnanto lnsiitucional de ldosos - Alta Complexidade
R$ 190.000,00

Tenrp de fomento
017/2019 -SEAS

Acolhimento lnsttucional de ldosos -Alta Complexidade
R$ 379.400,00

Termo de fomento
020/2018 - FPS

Reforma quarto cobüvo
R$ 1s0.000,00

b) Conselho Municlpal do ldoso;
c) Certificado Nacional de Assistência Social{NAS,
d) Certificado de reconhecimento ao trabalho desempenhado, pela Câmara Municipal de Manaus.

e Deflníção do públlco alvo;

ldosos a partír de 60 anos, de ambos os sexos em sítuação de extrema vulnerabÍlidade social. Desde o surgimento da Casa do
ldoso o públíco é o mesmo. Recentemente, a lnstituição tem consolÍdado de forma mais sistemática esse público, com
critéríos mais rigorosos para o desenvolvimento do acolhímento.

o Crltérlos para atendimento;
ldoso:

/ Não possuir família ou estãr numâ situação de conflito e vulnerabilidade;
/ Ter boas condições de saúde para nâo depender 1009ó de culdados específicos.
r' Aceitação pelo processo de acolhimento e reBras;
o Serviços Ofertados estão de acordo com a TipÍficação dos Serviços Socioassistenciais;

Sim' A Casa do ldoso durante 4 anos de parceria com poder público tem se adequado ao reordenamento dos serviços.
Redefinindo conceitos, práticas de acordo com o que a política preconiza, estruturando equipe de atenção e consolidando
uma metodologia no serviço de acolhimento. As ferramentas de trabalho foram pensadas com base na tipificação e

adequação a realidade lnstitucional, bem como os objetivos e atividades desenvolvidos.
o Parcerias

A lnstituição está no seu quarto ano recebendo co-financiamento de entes públÍcos. A SEAS apoia as ações de
acolhimento dando condíçôes para que a Casa do ldoso tenha uma equipe técnica qualificada para desenvolver o serviço. O
Fundo de Promoção Social apoia a parte da estrutura e tem sido um parceiro importante para a adequação da lnstituição as
normas da ANVISA e melhoria para os idosos. Somos constantemente fiscalizados pelas duas organizaçôes públÍcas e também
peÍo Ministério Público e Conselhos de Direitos, uma vez que atuamos com os direitos dos idosos e recebemos grande parte
de recuros públicos.

Existem alguns parceiros pontuais que contribuem financeiramente e também doadores de tipos variados de recursos
com que temos que articular cotidianamente. Existe um percentual de recursos próprios que mantem uma parte da equipe
atualmente e também que supre algumas necessidades de medicamentos; alimentos (proteínas) e gastos com pequenas
reformas necessárias por conta do uso da estrutura.

Durante a realização das parceriasfínanciamentos com o poder público não houve reprovaçâo de prestação de contas,
aPenes alguns ajustes considerados normaís, a parceria com o poder público é sempre desenvolvida com bastante
aprendizado dos dois lados e a relação de parceria vai se fortalecendo. A Casa do ldoso segue a lei da transparência e torna
pública todas as lnformações sobre parcerias e financiamentos em suas redes socíais.

5



Termo de Fomento
0í6/2019 -FPS

Aquisição de uma minivan 7 lugares
R$ 76.990,00

de Sâúdê - UBSUnldedê ComparêcÍrnento para prlmeiro atendÍmento do ídoso com
SUg realizado pelas especíalldades báslcas de saúde como a

clínica médÍca.
pronto Atendimento - SPAS.rvlço EncamÍnhamentos para

como, examês ultrassonográficos, entre outros, urgência ê

especiallzado§, tais

Pollclínicas para procedímêntos que
de um conjunto de recursos de altã tecnologia para o

o uso

Cêntro dê âo ldoso - CAIMI Encamínhãmento para consultas com
da Terceira ldade:

especialistas êm
êtc.

ServÍço de Atendlmênto M Urgência - SAMU Atêndimento
Institulçâo,

realizado quando solicítado

Slstcma Único de Saúde
- sus

Central de Medicamento - cEMA de medicamentos.
de Assistênda Soclal e DIrêttos Humanos - SEMASDHSecretárla

dos funerários.
S.O.S Funeral - Em caso de óblto, o fornecimento

Prevldência Social Compareclmento para solicítação de benefício â$istêncial ao
Ídoso.

Defensoria Públlca e trocas de lnformações,Articulaçôes:

Público Articulaçôes: auxílio e

Especiallzada de Proteção ao auxílio e orientação.Artlcu

Agências Comparecimento para realizar
comprovação de vlda e recebimento de benefícios,

de senha,

r AÊiculação com nede socioassistêncial;

A articulação com a rede é algo contínuo e condiç5o para gue o trabalho exista. É um desafio de toda a Assistência Social
consolida-la, faze-la funcionar de fato, como rede. Em nosso cotidiano é comurn os arranjos e parcerias com "pessoas" e não
com as instituiçôes. Sobre essa forma, acreditamos que o cenário se consolldará e se tegitimará com um movimento externo
e coletivo, como por exemplo a Rede Acolher, gue busca fortalecer as instituições que fazem o acolhimento no Amazonas e
indiretamente em toda a rede de relaçõês desse campo. Esse processo de fortalecimento, incidirá diretamente no cotÍdiano
das organizaçôes e suas sustentabilidades. lmportante destacar que sustêntabiÍidade não apenas financeira e principalmentê
social e polÍtica.

A Casa do ldoso desenvolve acolhimento de longa permanência com idosos, público que vem de toda cidade e até de outros
municípios. A chegada desses idosos pode ser também via encaminhamentos da rede socioassistêncial. Não necessariamente
a vulnerabílidade quê esse idoso vivencía acontece no entorno.
Para apresentar e contextualizar esse entorno, foi realizada uma pesguisa socioeconômica com 20 moradores, para verificar
a,gumas dessas vulnerabilidades, e as questões colocadas pêlos moradores foram diferentes das citadas. podemos deduzir
duas situações: Ausência da vulnerabilidade citada ou falta de conhecimento da população sobre esse típo de violação.
Quanto às principaís vulnerabilídades apontadas na comunidade, foram destacados os problemas relacionados à ausência de
sêgurança pública (10 pessoas), acessibilidade (11 pessoas), limpeza pública (04 pessoas), pavimentação (03 pessoas) e saúde
(02 pessoas). A falta de ecesso a espaços culturais como bÍbliotecas, visto que a comunidade utiliza as escolas e igrejas para
f,azerem de tal serviço também foi apontada como dificuldade.
O próprío envelhecimento quando não é tratado como processo, se ocorrer num ambiente desfavoráveÍ, pode ser considerado
uma vulnerabÍlidade para seu público. Podemos contextualizar aqui, como esse processo de envelhecimento da população
tem evoluído em Manaus de acordo com dâdos do Atlas do Desenvolvimento Humano da região:

14. Sociobnibdal: do 8ada deperfil abrangência:
baltrâ ho discot decorrêncêm datainfantil, riminação sexual abusoorientação e,/ou e/ouraça/etnia,{Situação de rua, drogadiçã

exploração sexual, outros).



3,11% para 388%. Em 1991, esses dols lndicadores eram, respectivamente, §,6t0% e Z,6t%. !á na

57,39% 47,4Le2m0 a derazão2010, nodependência de %passoumunlcÍpio e taxaa de depara envelhecimento,
UF, a razão de

passou de 4,83%, para 5Á3% e paral,36?6, respectlvemente".

O que é razão de dependêncla?
Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação à
população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).

O gue é taxa de envelhecimento? Rezão entre a população de 55 anos ou mais de idade em relação à população total.

E§truture Eülrir da Populaçío - MunicÍpio - Meneus . AM

EskuüreEtária poptrhgâo(lgg1, XdoÍotâl(rggf)
M.no3 d. 15 rnos 395,105 39,07

15r 64ano. 599,957 59,31

Popràflodc 65 rnoc ou mrb 26.439 2,6L

Rrzâodcdepcndôncia 68,60

Taxa dc amclhcclmcnto 2,61

Populagão (2000)

468.961

893.192

43.682

57,39

3,11

96doTot l(2000)

33,36

63 53

3,11

População (2O10)

512.375

1.279.74

69.905

47,47

3,88

% do Íot l {2010}

?4,43

67,69

3,88

e: PNUD, lpeâ e FJP

Sobre esse dado é possível perceber um aumento considerável na população idosa. População em sua maioria inativa que
acessa fortemente a rede de saúde e socioassistencial, principalmente, se a populaçâo for de baixa renda e com risco socíal.
Esse é um forte indicador de que um pnocesso de educaçâo para o envelhecimento seja desenvolvido em Manaus e em todo
o Àmazonas, já vislumbrando um processo de sensibilízação das famílias, pois do mesmo modo que um grupo familiar se
prepara para a chegada de uma criança é necessário preparar-se para a chegada de um idoso. Da mesma forma, o Estado como
agente consolidador das políticas públícas para garantia dos direítos humanos, precisa pensar em novas formas de açâo e
buscar parcerias pera fomentar o que já este de polÍtica pública em desenvolvimento.
r lndícadores socioeconômicos (situação de moradia, saneemento básico, abastecimento de agua e luz, coleta de líxo e

segurança, entre outros),

A Casa do ldoso possui sede própria composta por três pavilhões, construída toda em alvenaria obedecendo às normas da
Agência de Vigilôncia Sonitário (ANVISA) pãra lnstituíção de Longa Permanência de ldosos (lLPl). O ambíente possuí 24
dormitórios (dividÍdos em dois compartimentos incluindo banheiro) com capacidade de acomodação para doís idosos em cada,
08 depósitos, lavanderia, deposito (roupas para brechó), refeitório, cozinha, enfermaria, salão de convívência, sala da
administração (secretaria), serviço social, psicologia, fisioterapía e nutrição.
O objetivo é oferecer uma estruturã de qualidade, gue sofre adaptações constantemente para assegurar conforto aos
residentes.
A enetgía consumida na unidade é fornecida pela empresa Eletrobnís Amazonas que atende toda população da cidade de
Manaus. Os custos desse serviço são assumidos pela Prefeitura de Manaus via parceria firmada.

Foünüclmánto dG €ncrdr H&rlca

I EhtíoNamtmât

A água que abastece a unidade é proveniente 50% da rede pública e 50% de poço artesíano. A empresa que oferece o serviço
é a Manaus Arnbiental e custos desse serviço são isentos para a lnstituição através de um apoio firmado com a prefeitura de
Manaus.

N
(

5



Abastccimentodc Á3ua

a Poço aÍt6ir@

Refe rente à destinação dos afluentes são descartados na rede pública de esgoto.

Dlrtin.Éo dos Atlu.nta

r Rcdr Rlblkr

O lixo proveniente é 1007o coletado regularmente pelo Sistema de LÍmpeza Pública de Manaus - SEMULSP.

Coleta de Uxo

r§emülsp (PrêíeltuÍâ dG

Mrn.us,

A Casa do ldoso localiza-se na zona urbana, rnais prêcisamente na zona oeste de Manaus, portanto toda sua área de
abrangência é L00Yo pavimentada, recêbendo periodicamente manutenção asfáltica e açôes de mutirão de limpeza no entorno
e nas ruas do Bairro de São Raimundo.

Prümenttção Âsfáltica

a sim

Atudnpnte são 20 idosos residêntes, sendo Í í mulheres e 0g homens:
10 moram sozinlms;
02 idosos dividem 01 aparhÍnenb;
I idosos etâo quaÍb coleüvo
Número de f'amílias atendidas;

Atualmente foi lniciado trabalho com 10 pessoas entre parentes e am'rgos dos idosos.
o Composição por faixa etáría;

Os idosos atendidos pela lnstituição são de ambos os sexos, sendo 45% do sexo masculino e 55% no sexo feminino e com faixa
etária entre 66 a 92 anos.

4.1.2. Caracterização do ptúblico atendido ru OSC:

o Números de pessoas atendidas;



sExo

r Mulh
eres

Referente a idade: 55Yo de 80 a 89 anos;
38% de 70 a 79 anos;
5% de 60 a 69 anos;
1% de 90 a 100 anos e
0% mais de 100 anos.

Os idosos estão em sua maioria na faixa etária dos g0 a g9 anos.

FAIXA ETÁRN
no7.O-i|..- -..5%

,,n(t '**
r 6O - 69 anos

70 - 79 anos

r 80-89 anos

a Perfíl dos usuários: escolaridade, situação de trabalho (formal, informal ou desempregado) e renda per capta;
Quanto a naturalidade dos ldosos:

Manaus- 32%;
lnterior Amazonas-24Y" (Lábrea, Manacapuru, parintins, Barcelos e careiro);
Nordeste - 247o (Maranhãq paraíba, Fortaleza, Alagoas, Sergipe);
Acre {Tarauacá)-S%;
Pará (Santaréml- 4%;
Estado do Rio de Janeiro (C"apital)-a%;
Europa (Antiga lugoslávia) - 4%.

Naturâlldadê
r MâôauvAhôrcE§
. loterid E$ado do AmâroHs
Í Cstad6 do Nordeste

. Cst.do do P.rá
! ÊÍado do Acre

"' Esâdo Rio dê J.ôelío
. Euíoí)e

{ Quanto a escolaridade dos ldosos:

Quanto ao nível de escolaridade, foi constatado que 54% dos residentes possuem apenas o ensino fundamental, 37% não
foram alfabetizados, 11% ensÍno médio complelo e  'líensino médio incompleto. A partir desta realidade podemos verificarque os idosos não conseguiram dar andamento na formação educacional, visto as difículdades do açesso à escola e
necessidade de trabalhar para ajudar financeiramente à famílía.

Escolarldadç
190

! Ensino Médlo tn@mpleto

- €nslno Médio Completô

§ Ensino Fondatnenlel

. Não Altabetirâdo

r' Quanto a situação de trabalho e renda dos ldosost

)§

(
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Os idosos exercemnao humanen atividade em rilzao tenrada deida conderemunerada, de saúderçoes ostodosêntanto,
acolhidos nem mensanda onde 96%possue t, recebe saum nolá tntmom do deBenefícioproveniente ContinuadaPrestação

acordo com
lnstituição.

o Estatuto do ldoso (Art. 35 §291 7ü/o da renda dos acolhidos será destinada para a rnanutenção dos serviços da

Renda
4%

I Um Salário MÍnimo

rAté dois selários
mÍnimos

r' Número de pessoas inseridas no Cadastro Úníco e número de pessoas Beneficiários de Programas Sociais de (pBF e
BPC);

Em relação aos idosos acolhidos, 77% dos idosos estão amparados pelo Benefício de Prestação Continuada - BpC do
Governo Federal. Este é um benefício da Política de Assistência Socíal, concedido à pessoa idosa e a pessoâ corn deficiência,
está previsto nos artígos 20 e 2l da Lei8,742/93 - Leí Orgânica da Assistência Social - LOAS. O benefício é de fundamental
importância para atender as necessidades básicas dos idosos, se constituÍndo em muitos casos, como único meio de
sobrcvivência de famílias em situação de vulnerabilidade soclal no Brasil, O gue não é diferentê com os idosos da lnstituição.

Programa Social
496

. BPC

I AlDsent.doíaa

* P€n§oôi5tâ

r' Situaçôes de ameaça e violagão de direito identífÍcadas: abandono, violênçia física, psicotógica e negligencia; situação
de rua e mendicância, vívência de trabalho infantil, drogadiçâo, discrlminaçâo em decorrência da orientação sexual
e/ou raça/etnia, abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido aplicação de medidas
socÍoeducativas ou de proteção.

No processo de recepção dos idosos para verificação de perfil para o acolhimento institucional, já é possível verÍfícar
inúmeras sítuações de vulnerabilidade, riscos ou ameaças aos dos ídosos. A identíficação dessas vulnerabilídades influencia
diretamente na decisão de residir em um abrigo. A partir desse contextq o gráfico abaixo destaca as principais violações:
abandono familiar (29%); falta de moradia (24%); violência física ou psicológica lt8%);saúde debilitada (15%) e exploiação
financeira [13%). Em detrimento de tais violações, a equipe multiprofissional buscar oferecer um acolhimento aos idosos
residentes com a finalidade de ressignifica r tais experiências vivenciadas.

Satu.elo dc VulnGt-bllldrd., rlrco3 ou
amêafas aô3 Cllraltgt

i ADandOnO ÍIíniliàr

t Fàlta de moradia

i Sâúde debrlltàdá

rViolênch Íislc, ou pricoíógica

r Êxplo.à9ão firBneira

P atencia I id o d e/h a b il id a d e identificodos nos otendimentos com os usuários Ã.-*
-.§

N
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s. DESCRTçÃO DO PROJETO SOC|AT
PROJETO:Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade - Modalidade Abrigo lnstitucional- lnstituição de

Permanência ldosos -lLPl

ffi

Á
\J

q

9

A identificação das potencíalídades dos acolhidos ocorre por meio do Diagnóstíco Socioeconômlco e do Plano lndividual de
Atendimento - PlA, fundamentado nos interesses e desejos dos acolhidos e nas polÍticas setoriais de defesa e garantia de

As atividades socioeducativas são de fundamental importância para o desenvolvimento dessas habilidades uma ve, quê
demandam participação e reflexão. A manutenção dessa rotina de atividades e integração aliada a cuidados de saúde viabiliza
o envelhecimento saudável, fortalecendo o desenvolvimento da autonomia, independência e convívío.

Dentre os interesses e expectativas identificadas, destacamos como potencialidades:

Tra nsmitir conhecimentos através de vivências;
Adqulrir informações e aumentar as habilidades Íntelectuais;
Aprender a conviver com opiníões diferentes mesmo no envelhecimento;
Capacidade para adquirir novas habilidades de interesse manuais, físicas e culturais;
Aceitação do processo de institucionalização;
Reconhecimento de sua história como sujeito de sua vida e responsável por seus atos;
Respeito as regras e regulamentos institucionais;
Soclalização com a comunÍdade local;
Busca por mudanças comportamentais e emocionais;
Melhoria de relação com a família.
Habilidades cotidianamente exercitadas e que servem a todas as atívidades.

Boa comunicacão: Estimulação constante para que os idosos consigam se comunícar em todos os aspectos necessários para
que sua permanência na lnstituição seja de qualidade.

Participacão/Convívio: Capacidade de interagir socialmente é fundamental para que os idosos possam se manter ativos nesse
procêsso e sair do isolarnento em que geralmente estão quando êntram para o acolhimento.

Autocuídado: Estimulação da independência e autonomia para que os idosos possam continuâr desenvolvendo suas
atividades pessoais e tomando decísões sobre sua rotina, mesmo que pequenas. Garantía de atendimento personalizado e
com qualídade e respeitando as diferentes necessidades e grau de dependência.

Além da convivência interna com colegas e funcionários, os ídosos recebem visitas de amigos e em alguns cesos parentes,
fu terças e quintas feiras o grupo de convivência de idosos São Vicente de Paulo, desenvolve suas ativÍdades, os idosos têm
oportunÍdade de colocar em prátíca suas habilidades. Nesse sentido devemos sempre considerar o grau de dependência.
Mesmo no grau de dêpendêItcia lll é possível realÍzar atendimentos e estimular comportamentos

DO PROETO: ARRUMANDO ACASA: ACOLHIMENTO FICADO DOS IDOSOS NA DO IDOSO VICENTE
DE PAULO

5.1

s.2 PERÍOOO DE EXECUçÃO:

6 meses.
lnÍcio: Novembrol212} ' Térrnino:Maio/2021 I

Aquisição de materiais pêrmânentes possibilitando melhoria no espaço físíco destinado a idosos de lnstituição de Longa
Permanência. 

/..

5.3 TDENTIF|CAçÃO DO OBJEÍO



com maÍor longevídade, autonomía, qualidade de vida e independência econôm

5.4 JUSTFICATIVA DA PROPOSTA

ica, o segmento ídoso ocasÍonará

necessidades próprias do futuro idoso, bem como a sua adequação integração socre t. Porém, êstâ transformação na eainda encarad pelas
o

a pessoas ê pela sociedad e com ntecedê ncta natura q deco rre do propno de
envelhecimento Nada deveria

p rocesso
ser mâ ts espe rado e, no entanto, nada é mais tm previsto que a ve lhice. Antes gue se abata

sobre nós, ve lhice A algo que §o concerne aos outros. tusim, pode-se comp reender como sociedade imped tr
vejam velhos

consegue q Uê
as pessoas nos seus semelha ntês. o sentido de nossâ vÍda envolve questões referentes futuro

nós nao
q uê nos espera,

urna vez que sabemos quem sê remos, se rtno ,it rmos quem somos. lsto e necessário utse assumirtota lidade
se q rmos na

nossa condição humana

Segundo a organização Mundial de Saúde (oMs), o envelhecimento populacional é uma conquista e um triunfo da
humanidade no século xx, ocasionado pelo sucesso das polhicas de saúde públicas e sociais. portanto, ele não pode serconsiderado como problema. Entretanto, para as nações desenvofuidas ou em desenvolvimento o envelhecimentopopulacional poderá se tornar um problema, caso nâo sejam elaborados e executados polÍticas e prograrnas que promovam
o envelhecimento digno e sustentável e quê contemplem os direitos, as necessidades, as preferêncÍas e a capacidade das
Pessoas com idade igualou superior a 60 anos. o envelheclmento ativo, que adicione qualidade de vida, fortalece as polÍticas
e programas de promoção de uma sociedade inclusiva e coesa para todas as faixas etárias. Assím, o reconhecimento do direíto
à vida, à dignidade e à longevidade deve ser objeto da agenda oficial dos governos.

A população idosa deverá superar a população menor de 14 anos em 2050, de acordo corn as projeções da
Organizaçâo das Nações Unldas (oNU). Essa inversão da pirâmide populacional demonstra o novo papel do idoso em nossa
sociedade, como também a necessidade da promoção do desenvolvimento de sua índependência e autonomie na vida social.

Se não bastasse ser ídoso e trazertodas as cargas inerentes a idade, enfrentamos nesse ano de 2020, mais um agravante
a saúde dos mesmos: a pandemia pelo SARS {ov -2 que colocou o mundo em isolamento social, principalmente, os que se
inseriam êm grupos de riscos, como os idosos. os idosos da casa do ldoso sentiram bastante o ímpacto causado pelo
isolamento e distancíamento social, por e§sa razãq percebemos a importância da continuidade dos serviços pa61 a promoção
do atendimento com qualidade.

7. E,te item deve responder "quol o objeto solícitado e como ser6 a utilização?',,,,euol o necessidade de realizor o
projeto? ".
Nesse momento de pandemia, se faz necessário a monutenção dos seruiços essenciols do SIJAS, pora que o público

alvo não seia preiudicado. Assim, o parcería com a Secretária de Estado da Assistência Social é aquisição de materiais
permanentes, considerando suas necessidades dando atenção integral vía equipe técnica qualificada e ofertando um espaço
adequado, proporcionando bem estar social.

2' É necessário evidenciar quol o impacto sociol do proieto, as oções executodos em prol de seus assoclodas e/ou
comunidade. Deve índiçar também o relevâncÍo do trobalho proposto,guois os resuftados esperados o curto, médio
e longo prazo e quais benefícios trarão pora seu público olvo.

Em Manaus, existem apenas 2 lLPls em funcionamento, logo, a demanda por atendimento a idosos em situação de
vulnerabilidade {abandonq negligencia, vÍtima de violências) é grande e a demanda aumenta a cada dia. A rede de atenção
faz cotidianamente uma grande articulação parâ tentar inserir mesmo aqueles idosos que ainda tem uma chance de convívio
familiar.

A Casa do ldoso executa uma polítíca de assistência social de alta complexidade e atendendo 20 idosos em sítuação
de vulnerabilidade social. os idosos são atendldos 24 horas por dia, desenvolvem sua rotina diária de alimentação, límpeza e
higíene, atividades sociais e assistência à saúde. Durante o período noturno os cuidadores e técnicos de enfermagem
acompanham os Ídosos, principalmente os acamados que demandam maior cuidado pelo grau de dependência em que estão
classificados.

o projeto é destinado aqu ísição de matê na§ permanentes sendo: mesas e cadeiras adapta dos idosos refeitórío,
gehdelra,

eos no
carro térmico ê batedeira pe ra o prêparo guarda das alime ntaçôes, r cond icionados para os qua rtos dos idosos,

salas de atendlmentos e refeitório, vê ntiladores de pâ rede nos paviÍhões de uso dos idosos, estantes de ferro sêtor de
êstoque, rmá nos de ferro

pa ra o
com portas para colocar roupas dos idosos, a rmários ro upeiro/vestuá nos pa ra os colaboradores

5
visando melhorar parte dos setores da lnstltu ição. Tais rnate rÍats vão dar resposta as necessidades especifica de setores da



itados e tornando'se problemas que refletem direta e indiretamente no atendimento aos
idosos. O papel da lnstituiçâo é garantir melhores condições para quê executem os serviços da vida diária e tenham mais

lnstituição que vinham sendo solic

(Estatuto do ldoso)
de forma integral.

e todas âs outras que complementâm e regulamentam o atendimentq devem ser protegidos e acolhídos

Assim, a equipagem com materiais permanentes irão melhorar o atendimento aos idosos acolhidos. Dessa forma,
podemos levantar 02 pontos lmportentes na ideia do projeto:

1. Espaço adequado comequipamentos e materÍais permanentes de uso contínuo para promover melhoria na execução
das tarefas e cuidados dos idosos;

2, Garantir aos ídosos conforto e bem estar nos cuidados socioassistenciais e de saúde.

O objeto desse proieto será Acolhimento lnstitucional de Longa Permanência para 20 idosos (lLpl) em situação de
vulnerabilidade social; com a finalidade de assegurar a proteção integral através de melhorías e adequaçôes no espaço físico
da Casa do ldoso São Vicente de Paulo.

Dessa forma esperamos atingir as seguintes metas:

1. Melhoria nos espaços com conforto e seturança garantidos através da aquisição de materiais pêrrnanentê novos;
2, ldosos e colaboradores atendidos em suas necessidades da vida diária promovendo qualidade de vida em um período

de 06 meses.

Após o alcance dessas metas espêremos atÍngir os seguintes resultados:
a. MelhorÍa no espaço proporcionando aos residentes e colaboradores conforto e bem estar
b. ldosos e técnicos satisfeitos com o ambiente acolhedor e sendo felizes dentro das suas possibilídades;

Em relação os exes obietivo o curto prszo teremos mais equipamentos e materiais permonentes que vão tomqr os
setores funcionais e melhorar o atendimento aos idosos e coloborqdores.

O proieto além de propiciar atívidades de convivência para minimizar os impactos do envelhecimentô, também
propiciará a compra de materiais ê equipamentos permanentes que serão importantes pâre promovêr um atendimento com
qualidade aos resÍdentes e colaboradores.

O local que será destinado os equipamentos e materiais adquiridos serão utilizados mesas e cadeiras adaptadas aos
idosos no refeitório e batedeira, carro térmlco e geladeira para a cozinha para condicionamento adequado das refeições,
quartos dos idosos com ar condicionados novos que promoverá o bem estar dos idosos, sala de projetos com um armário e
estantes de ferro para guarda e arquivo de documentos, balcôes para guarda de documentos dos setores de Serviço Social,
Psicologia, direção e projetos, rack para o setor de estoque a fÍm de organizar alimentos, Roupeiro de aço para guarda de
pertênces dos idosos e colaboradores, mesa de escritório e poltrona diretor para sala de pslcologia, ventíladores de parede
para os pavilhões e recepção para minímízar os ímpactos dos períodos de verão, 01 computador completo e 01 nobreak que
ficará no salão para atividades que necessitam de projetor.

Atualmente pan 20 idosos acolhidos, uma equipe de 06 cuídadores que se dividem em turnos e eles se somam a mais
04técnÍcos de enfermagem e a enfermeira. Durante o dia, que é onde ocorrem as atividades maistrabalhosas e saídas, sempre
temos 02 cuidadores e 01 técnico de enfermagem. De acordo com a Anvisa e os graus de dependência essa quantidade é
adequada para os níveis de dependência que ocorrem atualmente. Apesar disso, nossos idosos estão envelhêcendo e o grau
de dependência lll está aumentando, o que muito em breve nos demandara necessidade de contratação de mais cuidadores
para o auxílio aos ídosos.

lmportente ressaltar que as escolhas das áreas para serem equipados com materiais permanentês foí pensada com dois
critérlos, de atender as demandas solicitadas pelos idosos e colaboradores a fim de assegurar espaços adequados com
conforto e bem estar nos cuidados desenvolvído direta e indÍretamente aos ídosos acolhidos.

Hoje, os idosos atendidos independente do grau de dependência, participam de atividades de acordo corn nossâ
metodologia de atuagão já anteriormente descrita. Os idosos dependentes grau l, ll e lll participam de atívidades de todas as



ter sua vida normal compactua ndo com altumas regras nstitucionais que sao necessá nas pa ra vida em
comunidade. Um exemplo do quê na o pode ser realizado para o bem-esta do ldoso: As refeições sao rea lizadas no refe itório

todos têm obrigação de lr tá nos horários estabelecidos. Cada um tem sue dieta acompanhada por nutricion ista. outra
questâo é que os Íd osos nao podem acumu la r itens ê alimentos em se us guartos sem utilização, pa ra sua própria segurança

bem-estar.

O projeto foi estruturado da seguinte forma:

Obletlvo Gera!: Acolher e garantir a proteção integral no acolhimento institucional de idosos com condiçôes de
habítabilidade através da aquisiçâo de materiais permanêntes.

Obiêtluos Específtcos:
1. Promover e§paços com segurança e conforto através da aquisição de materiais permanentes destinado ao uso dos
idosos.

2. Desenvolvercondições de habítabilidade para responder as necessidades dos ídosos e técnicos na promoção do
auto cuídado da vida diária;
Principais indicadores: Melhoria dos espaços; Melhoria de condições de habitabilidades.

Com esses objetivos a lnstituição espera oferecer urn serviço de acolhimento de qualÍdade aos idosos resídentes,
assegurando êspaços com segurançâ, higiene e habítabilidade de acordo com o que preconiza o Estatuto do ldoso (Lei
ta.74L120031.

Após a finallzação do proJeto a ideia é que o serviço contínue, para ísso a lnstituição trabalha diariamente, o objetivo é
tersempre boas condiçôes de atendimento e mobilÍzação de apoiadores, parceiros e financíadores para a causa. A mobilização
de recursos é possível, o desafio é conseguir recurso fÍnanceiro. Atualmente, estamos buscando fortalecer a nossa atuação
no Conselho Municipal do ldoso para levar o debate por financiamento a viabllÍzação de fato.

Êventos e sensibilização com a mídía também é uma estratégia da lnstituição, mas é preciso convocer muítas vontades
pera que o recurso fínanceiro chegue. A lnstituição mantém por conta própría gastos com manutenção de estrutura,
pagamento de técnicos de enfermagem, outros cuídadores, adminístrativo, contador, entre outras despesas. A artículação
diária é para que mais recursos financeiros sejam viabilizados. Para Ísso, além dos editaÍs, buscamos parcerias com empresas
e vía rede mobilizações pam que politicamente outros entês se comprometem com as causas da ah:a complexidade. 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUçÂO DA§ ATtvtDADES (Metos e etapos do projeto)

e gatantir a proteção Integral no acolhimento institucional de idosos com condições de habltabilidade atravésAcolher
5.5 OUEflVO GERAT

01 - Promouer espaços com seguÍançe e conforto através da aquislção de materlals permanentes destlnado ao uso dos
idosos.
Resultado Esperado: Melhoría no espaço proporcíonando aos residentes e colaboradores conforto e bem estar

O2 - Desenvolver condlçôes de habitabilidade para responder as necessidades dos ldosos e técnicos na promoção do auto
culdado da vída diária;
Resultado esperado: ldosos e técnicos satisfeitos com o ambíente acolhedor e sendo felizes dentro das suas possibilidades

5.6oBJEIIVOS l

20 idosos de ambos os sexos. em d iferentes graus de dependência

s.7 PÚBUCO-AwO

5.8 MEÍAS
1. Melhoria nos espaços com conforto e segurança garanüdos através da aquisição de materiais permanente novos;
2. ldosos e colaboradorês atendidos em suas necessidades da vlda diária promovendo qualidade de vlda em urn período
de 06 meses.

í.Melhorla nos

êsPaços com

confoÉo e

§egurença
gãrantldos através

da aquisr'ção de

matêrÍeis
permanente novos;

lndicar FÍslco DuraçãoMeta Etapa Especificação

Unid. Quant. tníclo Término
7.7 Compro dos materiaís
permanentes

Materidis 700 itens Novembro
2020

Maio
2021-

Etapa I -
organlea$o dos
setones com os
equipamentos
novos

1.2 Organização dos setores
pós compra com
equipamentos novos

Setores 10 Novembro
2420

MaÍo
2021

2.1 Rotina de alimentação no
refeitório
Café da manhã - Das 07:00 as

08:00
Lanche da manhã: das 0900 às

09:30
Almoço: ll:30 as 12:30
Lanche datarde: l5:00
Jantar: l8:00
Ceia:20:00
Cuidadores responsíveis
para âcompanhamento dos
idosos.

2.2 Atendimento
socioassistencia I

2.3 Atendimento psicológico

2. ldosos ê

colaboradores
atendldos em suas
necessidades da
vida diárla
promovendo
qualidade de vida
em um perÍodo de
05 meses.

Etapa II - Rotina
de atividades e
atendimentos
diários

ldosos 20 Novembro
2020

Maio
2021
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7, PROCEDIMENTOS

Etapa l: Organização dos setores com os equipamentos novos;
1.1 Compra dos materlais permanentes (mesa octogonal e 40 cadeiras para o refeitório, geladeira, carro térmico e batedeira para
os serviços da cozinha e prepero das alimentaçôes, ar condicionado para quartos do idosos e salas adminÍstrativas que precisam
ser trocados devido a vários problemas na manutenção, mesa e poltrona para sala de psicologia, roupeiros de aço para guardas
dos pertences de funcionários e idosos, ventlladores de parede para os pavilhões e recepção, computador completo e nobreak
para o salão a ser utilizado nas atividades de mídias, rack de parede pare o estogue na guarda dos alimentos - Será realizado após
a recurso cair em conta especifica do projeto, será feita atualização de orçamento e e compria dos materiais seguindo todas as
orientações do manual de prestação de contas. lnstrumental: Registro Fotográfico
1.2 Organlzação dos sÊtores pós compra dos materiais novos - Após a compra e recebímento dos materiais, serão organizados
nos devidos setores solicitados. lnstrumental: registro Fotográfico

Etapa ll: Rotina de atlvldades e atendimentos dos acolhidos após setorês equipados:
2.1 Rotlnâ de Almentação - Nutrição - mensal; Os idosos recebem 06 refeições diariamente com apolo dos cuidadores. para isso
é necessário cumprir uma rotina de horários de higiene e limpeza.
Café da manhã - Das 07:00 as 08:00
Lanche da manhã: das 0900 às 09:30
Almoço: 11:30 as 12:30
Lanche da tarde: 15:00
Jantar: 18:00
Ceia:20:00
CH:1h
Dias: Segunda a domingo
Quantidade: 06 refeições diárias
Profissionais envolvídos: Nutricíonista/Cuidadores responsáveis para acompanhamento dos idosos.

Com essa atividade podemos obseruar os benefícios de um ambiente adaptado para os idosos, com a forma da mesa poderemos
colocar os idosos cadeirantes, podendo os mesmos sociaÍizar com dernais idosos e aproveitar e promover a acessibilídade.

2.2 Reallzação do atendlmento socioassistenclal: Desenvolve o acompanhamento socioassistencial iniciando na chegada da
família, MP ou população geral na instituição para busca de vagas. Encaminhamentos de toda população que acessa a lnstituiçâo
para a rede de acordo com a demanda. Responsável por documentação e inclusão dos idosos em benefrcios da assistência sociale
acompanhamento da evoluçâo do idoso junto a equipe de atenção. Responsável também por grande parte das atividades
socioeducativas e de convivência (pares, comunidade e çolaboradores) e acompanhamento de toda demanda familiar do idoso.
Responsável por articular com a rede as demandas necessárias para o atendimento dos idosos.
Realiza atendimento e escuta qualificada as segundas e quinta feiras aos idosos através de escuta qualificada nos apartamêntos ou
no sêtor do Servlço Social: com carga horária de até th. Nas quarta feíras atende o público externo ou familiar. Nos demais dias
têrças e qulntas feiras utiliza para construção do Relatórios e preenchimento do plA.

lnstrumentais: Frequência de Atendimento Socioassistencial, Pl§ relatórios, Frequência de atendimento familiar, ficha de evolução
social, ficha de atendimento ao Público externo.

Legisloçdo orientadoro: Norma Técníca da Portaria Nc 54 da Secretária Nacional de Assistência Social -SNAS, Típifícação de
Serviços Socioassistencíal, NOB-RH, CRESS/CFESS, SUAS, Estatuto do ldoso.

2.3 Realização do atendlmento psicológlco: Realiza atendimento índividual programado e de acordo com a demanda espontânea
ou em 8rupo. O trabalho da psicologia é fundamental para que o idoso enfrente seus conflitos e suas condições nesse processo de
institucionalização. Realiza também as atividades de resgate de vÍnculos e de convivência junto ao Serviço Social. Faz
acompanhamento dos profissionais da lnstituição para ajudar na resolução de conflitos.
Realiza atendimentos e escutâ qualificada todas as segundas e quarta feira de 08 as 11 no apartamento dos idosos ou setor de
psicologÍa sendo atendidos por até thora, turno matutino, sendo 05 idosos atendidos por dia. Os demaís dias são para
preenchimento do PlA, emissão de relatóriog preenchimento da ficha de evolução do idoso, planejamento e articulação das
atívidades, atend imento aos colaboradores.

Leglslação arientodora: Norma Técnica da Portaria Ne 54 da Secretária Nacional de Assistência Social -SNAS, Tipificação de
Se de Estatuto do ldoso.
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9. DESCRTçÃo DAS RECETTAS E DESPESAS

9.í. RECEITAS PREUSTAS

1. DOS RESULTADOS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

92.1 Pr-Alto DE APLTCAçÃo

R

Para o proleto de aquisição de materiais permanentes serão realizadas reuniões com a equipe técníca, pare tratarmos dos

. Manutenção dos mesmos pela dÍreção da casa quando houver necessidade.todos devem adotar

Obfqtlvos EspçcÍftrcs, de resultado Melos,de
Promoyer êspaços
com segurança e
conforto âtravés de
aquisição de materiais
permanentes
destlnado ao uso dos
idosos.

sêtorês admlnistrativos, estoque, refeítórío, cozlnha e quarto dos Ídoso,
adequados as necessidades dos ldosos e as normas da ANVISA.

Resultado: Melhorla no espaço proporcionando aos resldentes e
colaboradores conforto ê bem êstar

Melhoria dos setores através da aquislção de materíals permanêntes nos Relatório Mensal
registro fotográfico.
Depoimentos
Pesquisa de satisfação

Desenvoluer
condições dc
habltabllidade para
responder as
necessidades dos
ldosos ê técnicos na
promoção do auto
culdado da vlda diária;

Rasultrdo: ldosos e técnicos satisfeltos com o amblente acolhedor e sendo
fêlizes dêntro das suas possibllldades.

mm o desenvolvlmento dasParâmetro: % de satisfação dos idosos e
ativldâdes da vida dlária

Relatório Mensal de

atendimentos

Registro fotográfico;
Depolmentos

RECEITA, ,VALOR{R§l

Valor solicitado 70.000,00

TOTAT DA RECEITA + Rs 70.000,00

2.820,00
Cadeira fixa 6.000,00
Estante de com 6 lria 3.900.00
Armário de com duas 2.790,O0
Balcão baixo com 3 3.000.00

rina com 3 I assênto e encosto 1.485,00
com 12 vãosde 1.350.00

Mesa com 3 1.040,00
indo x 840,00
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Geladeira comercíal

Poltrona diretor com assento e encosto

ffi

inicialRack mt
55 cm

Ar Condicionado 12.000 Btus
Batedeira Planetária

lit 36.000 BTUsAr{ondicionado

YAIORTOTAT ser igual ao valór da 9,1)

9.3. DETALHAIIEI{TO DAS DESPESAS

ORDEM

5

2§
ü

\

ESPECTFTCAçÃO UN!DADE QTD

VATOR

UN|TÁRIO
(R§I

VALORTOTAT
(R$l

DESCilçÃO DA
ATIVIDÀDE

1 Mesa Octogonal UND 5 564,00 2.820,00

Alimentação dos idosos: 6
refeições diárias de
acordo com meta 01 do
cron0grama

2 Cadeira fixa UND 40 150,00 6.000,00

Alimentação dos idosos: 6
refeições diárías de
acordo com meta 01 do
cron0grama

3
Estante de aço com 6
prateleiras UND 10 390,00 3.900,00

Para aguarda de arquivos
e pastas dos projetos, de
acordo com o obieto

4
Armárío de aço com duas
portâs UND 3 930,00 2.790,00

Para guarda de roupa dos
idosos, de acordo com o
ob.ieto.

Balcão baixo com 3 portas UND 4 750,00 3.000,00

Para sala de Serviço
Social, Psicologia, díreção
e projetos guarda de
prontuários dos idosos

6
Logarina com 3 lugares assento
e encosto UND 3 495,00 1.485,00

Para recepção
atendimentos do públÍco
externo e de ídosos, de
acordo com o objeto,

7 Roupeiro de aço com 12 vãos UND 1 1.350,00 1.350,00

Para colaboradores
realizarem a guarda dos
pertencês. De acordo com
o objeto.

8 Mesa com 3 gavetas UND 2 520,00 1.040,00

Para sala dos profissionals
PsicologÍa e Serviço Social
Atendimento no setor
conforme meta 02

9 Quadro branco medindo 1,20 x
0,90 UND 4 210,00 840,00

Para as salas profissionais,
estoque e cozinha

10
Poltrona diretor com braços,
assento e encosto UND t 545,00 545,00

Para sala dos profissionais
Psicologia

Atendirnento no setor
conforme meta 02

16



UNDGeladeira comercial 6.910,00 6.910,00

ffi
t

Para guarda de alimentos
de acordo com meta 01

Carro Térmico PRB{8 UND 2.750,00 2.750,O0

meta 01 do

Colocar a alimentação
preparada de acordo com

Rack parede inicial 2,00 mt UND 1.003,00 6.018,00

Para guarda adequada
dos aÍimentos nos
estoques de acordo com
meta 01 do

Ventilador de parede 65 cm UND 680,00 4.080,00
de acordo com o

Para colocar nos pavilhões
e recepção da lnstituição

Computador Completo UND 2.099,00 2,099,00
co meta 02.

Para atividades que serão
realizada no salão de uso

Ar Condicionado Split 12.000
Btus UND 1.529,00 L2.232,OO

acordo com o

Para quarto dos idosos e
salas profissionais, de

Batedeira Planetária UND 506,00 506,00

Alimentação dos idosos; 6
refeições diárías de
acordo com meta 01 do

Ar-Cond icionado Split 36.000
BTUs

UND 5.592,00 11.184,00 darefeitório
mêtâ 01,

Para

lnstitu

Nobreak Power UND 451,00 451,00
ueda de e

Para preservar os

computadores em caso de
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í0. CRO}IOGRAMA DE DESEMBOLSO

1í. DECLARAçÂo DA ORGAN|ZAçÃO PROPONENTE

ilovElrBR0 DEZEÍIIBRO JÂNEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL
R$ 70.000.00

ilÀt0

Na qudidade de Íepresentanb legal da 0rganização da §ociedade civil proponente, declao, pâra 0s efeitos e s0b as penas da lei,
e püa fins de prova junh a0 Fundo Social de Solidariedade do Municipio de Maneus, que lnexiste qualqrcr débito em m0ra OU
siuaçâo de inadimplêrcia da enlidade pÍoponente junto a qualquer órgâo ou enlidade da admínistração pública, êm qualquer esfera
do g0wn0, que impeça a bansÍerência de recuÍsos oriundos de dot4ões consignadas n0 orçamênto do Município de Manaus, na

Manaus, í9 de Novembro de 2020, Gilr rc ldoo SVP
Jolo Ro;to R ll.t.Prlridcnto

forma desb plano de fabalho.

Representante da Organização Sociedade Civil Proponenb

17



12.ApR0vAçÂ0 DA tilsnrutçÂo rúeuca coilcEDENTE

ffi, iiE

de 2020

Representante

Manaus, ,lÉ a" .Aloc,.<.tr-r

responsâvel legal pela recuÍsosdosliberaçâo Fundodo deSocial Solidaiedade do de declaroMuniclpio Manaus,
este degue plano tabdho do socialprojeto enconfaseproposto deAPROVADO, acordo asc0m arigências legais
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