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TERMO DE FOMENTO NO O23I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO Oa3IaOaO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNC|A SOCIAL . SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSTSTÊNCh SOctAL - FEAS E ASSOCnÇÃO
JOVENS COM UMA MISSÃO.UENAUS

No dia 30 de novembro de 202A, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 69.050-020, o ESTADO Do AMAZoNAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCN SOCIAL.SEAS, CNPJ NO

01.742.414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCIA SOCIAL -
FEAS, CNPJ No 01.079.14210001-59, doravante designado simptesmente
PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICíLIA TEIXEIRA DA coSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, SSP/AM, e cpF sob o no 1g3.078.962-91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de Porto seguro, no 500, Flores, CEp 6g.osg-090,
Manaus/AM, e do outro lado, ASSoctAçÃo JovENs coM UMA MtssÃo-
MANAUS, CNPJ: 07.690.265/0001-08, Associação privada, com sua sede em: Rua
Maracanã, no 195, Tarumã-Açu, cEP no 69.022-474, Manaus/AM, neste ato
representada por sua representante legal, a Sra. TEREZINHA BATISTA
AMIIíERMAN, brasileira, casada, missionária, com inscrição no RG sob o no
02a292962002'6, SSP/MA, e no CPF sob o no 196.470.693-91, com residência e
domicílio em: Rua Maracanã, no 195, Tarumã-Açu, base da JocUM, cEp no 6g,o2z-
474, Manaus/AM, doravante designada PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n" 01.0í.031101.00000259.2020, 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 no 00178ê,2a16-PGE e 87115 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no
13.01912014, Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n" 08/2004-SC|/CGE, e pelas
cláusulas e condiçôes seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no 030/202A do
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Deputado Estadual Pericles Rodrigues do Nascimento, para aquisição de bem
permanente ( gerador de energia), fornecendo energia elétrica para todo o ambiente,
proporcionando espaços com padrões e qualidade integral das crianças e
adolescentes acolhidos na instituição na modalidade atendimento de proteção social
especial- alta complexidade, defesa e garantia de direitos.

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

A) O PARCETRO púBLtCO reatizará:
1. Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CúUSU;A DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCEIRO PRTVADO reatizará:
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 indicada a Sra. TEREZINHA BATISTA AMMERMAN, brasileira, casada,
missionária, RG no 0202g2962002-6, ssp/MA, cpF no 196.470.693-91, como
responsável solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas
pactuadas na parceria.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÕes: para reatização do objeto desta
parceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PúBUCO
1. Liberar em PARCELA úNlcA, a quantia referida na cúusulA DE VAL6R, na
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
í. Proceder a orientação, fiscalização 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 Resoluçã o 12112
_ TCE/AM.
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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. Facílitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalizaçâo contábil do
PARcEtRo PÚBLlco 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 Resoluçáo
n"12112 - TCUAM.

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 instituiçâo financeira, qual seja: AGÊNC|A No í54g, op: 003,
coNTA No 3í95-7, BANGO: CATXA ECONôMICA FEDERAL, 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 g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

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

PARÁGRAFO ÚNlCo - 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.
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CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLTDADES: Os partícipes são

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

Fomento.

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRo: para implantação das açÕes de fiscalização e
monitoramento, o PARCETRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com orgãos ou entidades que se
situem próximos ao local da 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 obrígatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceria será designado através de portaria,
a qual será publicada posteriormente. À
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cLÁusuLA sExTA - DA UTILIZAÇÃO DE SíMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

GLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR: O valor globat do presente Termo de Fomento é
de R$ 88.832,00 ( oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais)

CLÁUSULA olrAVA - DA DoTAçÃo oRçAMENtÁRn: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: Programa de
Trabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 445Q4201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00466, emitida em
3011112020, no valor de R$ 88.832,00 ( oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois
reais).

CLÁUSULA NoNA . DA VIGÊNch E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de 30/11t2020 a 3010512021 ,

podendo ser prorrogado medÍante 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 PÚBLICO quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

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

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

CLÁUSULA DÉctMA 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:

| - 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 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 administraçáo
pÚblica pelos p§uÍzos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso ll.

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

CLÁUSULA DÉctMA TERCEIRA - DA pUBLtcAçÃo: o presente Termo de
Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário OÍicial do Estado, a ser
providenciada pela Administraçáo até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDOS: 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,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

v

Av. Dârcy Vaígô{ 7 - Chapada

Fonq {92J 2t21-7921

Manaus-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
Assistência Social



GE(:
f'{' ,trj.

Al[,IATO]tIAS
oovEnxo oro EirADo

CLÁUSULA OÉclua QUINTA - DA INALIENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente ínstrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARGEIRO PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administraçâo pública, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA 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.

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

Manaus, 30 de novembro de 2020

MARI DA COSTA
SECRETÁRIA DE DA ASSISTÊNCIE SOCIAL

Parceiro Público

TEREZINHA BATISTA AMMERMAN
ASSOCIAÇÃO TOVBNS COM UMA MrSSÃO-MANAUS

Parceiro Privado

Testem

Orr+A.
Nome
CPF: CPF:
RG: RG:

.,
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PORTARTA NO íO3,2O2O.CASA CIVIL
O Secrelárlo d€ Estado Chefe da Casa Clü|, no uso de suâs afibuições
legals, e
CONSIDERANDO o qus dlspõe o artígo 82 da Lei no 1762, de 14 de
novembro de 1986.
RE§OLVE:
CONCEDER íéÍtag aos funclonários sbako ,€laclonâdos

Nc de
Ordem

NOME CARGO EXERCÍCtO PERIODO

01 Adalbeíto da
Conceição
Rodrigues

Assessor I 2019 Dê
30,

01
12.2020

02 Adrlana Perês dê
Jesus Santos

Ass€ssor ll 2019 Deí4e
28.12.2020

o3 Alessandra Costr
MarqueE Bêntes

SeclEÉÍiâ
Execufrva

2018 De30.11 a
09j2.2020

a4 Ana Carolina
Barbosa cil de
§ouza

Assassor
Técnico

2019 De09â
24.12.2020

05 Anê Claudia
deAzevedo
Monteiro

Consultor
TécnIcG,
L€glslaüvo ll

2019 De14a
23.12.2020

06 Ana Cleice
Matos Meirsles
Carvalho

Assessor ll 20í9 De
21.12.2020
a
u.01.2021

07 Audrla Regina
dê AlbuqueÍque
Motâ

Assessor I 2019 Oe21 a
30.12.2020

08 Camila BêÍtothl
dê Pai\a

AssessoÍ
Técnico

2015 Oe0í a
'10.12.2020

09 Célio Victor dos
Santos Soares

Assessor lV 2019 De03â
17.11.2020

10 Daiâne Silva
Vasconc€los

Assossor I 2019 D€16a
25.11.2020

11 Daniel Costã de
Melo

Assessor I 2019 De
21.12.2020
a
u.o,t.2021

12 Danlel Gomes
Pinho

Assessor ll 2019 Dê01 a
15.12.2020

13 Edlssandra
Oliv€ira
Guimarães

ConsultoÍ
Técnlco lll

2019 Do
28.12.2020
a
24.U.2021't4

Silva
Assessor
Técnlco

2015 De 23.í1 a
22.12.2020

í5 Erlen Cruz do
AmerEl

A$es6or I 20í9 Ds
28.12.2020
a
11.01.2021í6 Ethel Marínho

Irigarey
Assessor
Técnico

201S De13a
27,1,t.2020

Ru
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17 Frandsca Helena
de Souza da
Silva

Assessor
Técnlco

2019 De
28.12.2020

ú.o,t.2021
18 Francisco

Alc)(ahdng CorÍea
de Mslo

Assessor
Técnico

201 I 0e 12a
26.11.2020

19 Frâncisco das
ChaEas da Siha

Assessor I 2019 Oe01 a
30.12.2020

20 GerbêrÊon
Oliveira Llma

Assessot
Técnico

2019 De
20.12.2020
a'
03.01,2021

21 Júlio César Silva
Campos

Ass€ssor
Técnlco

2019 D€ 30.íí a
14j2.2020

22 lGthelen de
Ollvêllã Braz dos
Santog

Sccrelária
Exêcuuva

201 I O€16a
30.11.2020

23 Kêlly Motâ dê
Llma

Ass€ssor ltl 2019 De01 a
30,12.2020

24 Leonardo Wbon
Feitosa Meireles

Assôssor ll 2019 De17 a
31j22020

25 Luana Siqueíra
da Silva

Assessor I 2019 De04a
13.12.2020

26 Luciano Pereira
de Souza

Assessor I 2019 Dê 30.11 e
14,12.2020

27 MaÍia das GraÇas
Benayon da Silva

Assistentê
Social

20t9 Pe
16.
a

12.2020

14.01.2021
2A Maía Frslre de

Souza
Assessor I 2019 De01 a

30.12.20?;0
29 Mariethel Bastos

Roddgues
Assessor I 201e D€

07.12.2020
a
05,01.202í

30 Maria lnês
Moreira de
Azevedo

Assêssor ll 2019 De21a
30.12.2020

32 Marinildes da
Silveka Fortes

Assistente
Técnloo

2016 Dê 09.11 â
08.12.2020

33 Marlúcia Moura
Batista

Assistênte
Técnico
Gov€mamêntal

20í 9 Oê01a
30.12.2020

u Maurício da
Gama Montelro

Consultor
Técnlco I

2019 De01 a
30.12.2020

35 Mayara Tavares
Marques

AssêssoÍ ll 2019 De21 a
30.122020

36 Mêiri,ane
Carvalho de
Farias

Assêssor I 2019 De15a
25.12.2020

37 Mlchel Feneira
Castro

Ass6ssor lll 2019 De10a
'19.12.2020

38 Murilo
Cavalcante
Campos

A§si§tente
Técnico

201 I De
22,12.2020
a,
20.01.202'l

30 Nissln Flguelra
Benoliel

Assistente
Técnico

20'18 De09a
18.12.2020
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DESECRETARIA DEESTAOO DIREITOSJUSTIçA,
I{UMANOS CIDADANIA SEJUSC

PORTARIA 0204txt20 GS/SEJUSCo SECRETÁR!O DEEXECUTIVO ESTADO JUSTIçA, DIREITOS

na
dê píotâção sodal €speclal- atb complexidade,
UO: 31701 PT: 08.24r'.3235.2040. 001 1 FR:

na modalidadê atendimento
deÍe$ e garan[a
0í600000; ND:

de dlrêitos;
4450420,1

2020NE00468, Valor do TeÍmo: R$ 88.832,00; Vlgêncla: (ssls)de 6
mêses @ntâdos de 30/t 112020 a 30105t2021 AsslnatuÍa: 30111t2020;
Proceaso Admlnbti"Uyo: 0í.0í .031 101 .00000250.2020; Fundamento do

Lei 3,O19t20'l4, ResoluÉo 2.TCE/AM lnstruÉono121201 e Normativ'a
no 008/2004-CGE.

Man€us, 4 de dez€mbro de 2020.

MAruCÍLlA TEIXEIRA DA COSTA
Secretárla de Estâdo da Assistência Soctat

Protocolo 30283

EXTRATO NO 208/2020§EAS
Espócle: Termo dê Fomonto no O2í2020-FEAS. pârtês: ESTADODo AI\i[AzoNAs, por tntermédto da SECRETARÀ oã 

-ÉiTAoo 
oaAssrsrÊNctl soctAL . sEAS, atsavés o" rúíóo ÉsrrDUAL DEAssIsTÊNcA §oCIAL . FEA8 e o ABRIGo- o coiü*õóô PAI, CNPJ

1 3.434.6€3/0001-72, representado porseu ,epresentante i.g"i àsr. aennv
?-OycLA: F|ALL. ObJeto: a transferênctã aos recurõs'àrovenientes
oa cmenda paflamenhr n 071t202o do Deputado Estradual,Luis Rlcardo
saldãnha Nicotau, paÉ assegurar p.teçao hiegot à 

"-ssÉiÀIaa 
necessaria

:: yaTT e adotescentes que vivendam o Acolhlmento lnsütucional noÂongo o cotilÇão do pai na sede dê Manaus 6 Unidade de handuba/AM,priorizando o aces'so à rede têcnotógica, integratúá ãiúusü de serviçosêssenciab, que Íomentem â efeflvação Oõs Olreitos; úô,-stzOt; pf,
?:irÍ:3§^:?:9.!9l:!!:q1699!00;Nole+só+ãôi;ire-:l'ozoneoores,varor do Termo: R$ 80.000,00; Vlgàncla: de 6 (sels) meses conlados dê
3Ol1 1i2020 a g1t1il2)2liAssinatu-rã: 

So/1 t/zoZà: tíoc""Jã lOrtri.t_-tivo: 01.0t.031 1ol,ooooíoo9.2o2o; runOameno ào 
"toilliis.orgtzotl,Rêsouçáo nolznoí2,TcúAM e tnàrugão Noããir" i"ããiàso+-cce,

Manaus, 9 de dezembro de 2020.

MARICíLN YEXEIRA DA COSTA
SecreÉria de Estado da Assistênda Sociat

- oAVID ÀMoRI[iI ToLEDo
Secretárlo Exêcutivo da Secreteria Oe;usfiú, Oireftos Humanos e

Ctdadanla - SETUSC

^ WLL]AM ALEXANDRE SILVA DE ABREUsecrêtário de Esrado de Jusrtgâ, o*itài-n-rlnãíási-Cioaoania

RATIFICO,a docisáo suDra. nôs teÍmos do art. 26 da Lêl no 8,ô66 dê 2í de
ir]1" 9: 199s, 

atterada pela Lei no B.B8s de oB dejunho de 1994, de acordocom as disposições acime citadas. caotnete ããteãáio-ãI eruoo o,secretaria de Jusü9â, Dir€itos xrrrnã. ã ô-ià.ã;ia":§ã'ü"sã:Manaus 02de novembro de 2020.

Prctwolo 30295

PÍotocoto SOS0í

PORTÂRIA NO 303/2020€SEAS

P-ortarta nczgru2o2orcsEAs, r"HHâ, n rr020, p ubilcada no D.o.Eno U.384 de Ol t12tit,2o
pME-qE LÊ: Desflno e psríodo: Ctycia da Sitva HendreUCotaboradora
LEIA§E: Destino e paíodo: Luana da Silva Nascimento Melo/Assessor I
Manaus, 09 dê dezembro de 2020.

IUAR|CÍLIA TEIXEIRÁ DA COSTÀ
Secretária de Estado da Assistáncia Soclal

Prot*olo t0272

EXTR^TO No 2í02020§EASEspécie: 30 TERMO Aotrrvo.Ao 
_TEnmO óiõà-rrmTo nc oio/20t8-FEAS. partês: EsrADo Do AMAzoúõ: po;irüiiàa"1l"sÊ"RErARtAoE EsrADo DA AssrsrÊNcn-qgiüi : 

.êüó; 
il;,,:".o FUNDoESTADUAL DEASSISTÊNCA-SOCIAL.FEA§ 

E MILLENIUM LOCADORÂLTDA, CNPJ 03.422.390/oooí_
sr. lvAtR FERRETR.A. qa'"r36: ltlfÍntada por seu repres€ntrnte legal,
maisoo(seis jm;.*üü".ilil#riffi.::rffiB,ll".Ha§"1.;
VeÍcuto: Vator Grobat: àBs.2e6,oo. uorãriõi; pr, oãiüãrirl..rou.o*r,FR: 01600000; ND; 33e0330i; r1e: zozoru!àiüiã,-vãi.ãi ,,,...r,r.,vrsên cra : oo t 1 ü2020 a os/c,s/202 1 ;- A; tiit ãi, ortiài io!ü 

"."o"oAdmrn t§traüvo : o í.0 1. os 1 1 o Looocioez.áít;§;Às-;' ?Íi;"Jr"*o ooato: Aú 57, lt da Lei 8.686/93.
Manaus, I de dêzembro dê 2020.

MARICÍL|A TEIXEÍRA DA CO§TÂ
sêgetária dê estaoo oa assÀie;á;'ürar

PORTARIA N' 296/2020€§EA§
DEslcNA como Gestoíâ de peÍceria pror"nLnfã oàtmenda,parÍamentar

§ffiliüs§8+:rg,u"Til.;x,",m*,?y,llHi?:í,[,,',5,5:no Dêparramênto de protecáo_sociáiÊ.-p,àái_oiõÉ;;:' 
" 

paÍrr dê4l1u20.20.e.dwante toda a úgênoa do ajuste, ou eté que seja determinadasua subsütuiÉo por ourro 
".iioor,.préoã;;-;§õÀütá.dio rÉcNtcAdo rERMo DE FoMENro ru. ozúhozô-jiai;ffiã;,íâ'o EsrAoo

33.âl'3Éi*'""n:T§H:ff 9as*rct"d;â;'ÊiláJàl'a""i"ênãrã

.çffiH1g'6'§#HffiEápx,uê:{r:ã,a'ràs'ã
MARICÍL|A TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de EstaOo Oa essistenàã éociat

Pnttocolo 30273

Prctocolo 3OA9í
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Jovens Com Uma Missão Manaus

Rua Maracanâ, í95, Tarumã, Fone: (92) BB18-3669
CNPJ: 07.690.265/000.t -08

Nome

Jovens com Uma Missão - Amazonas

CNPJ

a7.690.26510001-08

Endereço

RUA MARACANÃ, 195, TARUMÃ

E-mail

abrigomontesalem@hotmail.com

Ponto de referência

Condominio Vivenda Verde

Municíplo

Manaus

UF

AM 69022-474

CEP Telefone

(092) 98818 3669

(092) e8257 863s

(092) 982s9 8801

Nome do Representante legal
Terezinha Batista Ammerman

CPF

196470693-91 20292962002-6

RG Órgáo Expedidor

ssP/MA.

Cargo

Presidente

Endereço

Rua: Maracanã,195 Tarurnã- Base da Jocum

Contato CEP

69022-474

1. DADOSCADASTRAIS DA PROPONENTE

2. COORDENADOR DO PROJETO

I

Nome

Herica Brandão de Oliveira Coelho

Profissão

Psicóloga
N'de inscrição no Conselho

CRP

E-mail

Coelhol5herica@smail.com
Contato

92 98117 0360

O Coordenador do Proieto é o responsável técntco?
Sirn ( ) Não ( X ) Caso não, insira os dador do responsável técnico
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Jovens Com Uma Missão Manaus
Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone: (92) gglg-3669

CNPJ: 07.690.265/0001 -08

Nome

Maria lzabel Castro Borges

Profissão

Assistente Social
N'de inscrlção no Conselho

Cress 2503

bellborses@hotmail.com

E-mail Contato

98111- 3931.

3. RESPONSÁVEI TÉCNICO

3. OUTROS PARTÍqPES

4. DESC$çÃO DAREAUDAÉÉ
Descrever a evolução do trobdlho da instituição a partir da suo fundoção:

4'1' lnformar um breve histórico da fundação, missão, visão, valores, definição do público alvo, critérios
de acesso ao usuário para ingresso no projeto e como os serviços vem sendo ofertados nos úttimos
dois anos.

Jovens Com Uma Missão é uma instituição cristã, filantrópico, que etua na cidade

de Manaus desde 1988 realizando trabelhos sociais nas áreas Rural e Urbana,

desenvolvendo projetos e atendendo públicos. Um dos projetos de Jovens Com Uma

Missão é o Abrigo lnfantil Monte salém, fundado em zz de março de 2002, cuja

finalidade é atender crianças em situação de risco: carentes, abandonadas, órfãs,

vítimas de abusos físicos e psicológicos, de várias partes de Manaus, no total temos a

capacidade de atender 20 crianças em regime interno.

O Abrígo lnfantil Monte Salém tem como:

2

Nome
lndicor o nome do órgão que poniciptú do cxeatfio do proJeto
(Se how*I Exempto: se outrd instituição voi custeor o pagomento dos técnicos, etc.

CNPJ

lndicor o número de inscrlção do
entidode Woponente no Codostro
Nacionol de Pessoo lurídico no
Ministério da Fdzenda.

Endereço
lndlcar o endereço completo do órgão porceiro (ruo, número, bairro),

E-mail
lndicor o endereço eletrônlco do órgão.

Município
lndicor o município onde €Í;tá localizado o entiddde.

UF

Slglo da unidode da
federoção (EstodoJ.

CEP

Códlgo do endaeçomento
postal do munícípio.

Telefone
Menciondr o teleÍone de
contoto dd entidode.
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Jovens Gom Uma Missão Manaus
Rua Maraoanã, 195, Tarumã, Fone: (92) ggig-3669

CNPJ: 07.690.26510001 -0A

;il r'' 3,5?)

Missão ' oferecer às crianças acolhidas o direito de um lar, onde exista amor,

carinho, alimentação, saúde e educação. Dando assistência às famílias das crianças

através de orientações.

visão - Ser referência no acolhimento e atendimento, mantendo e melhorando a

qualadade do Serviço de Assistência Social pautando-se no trabalho humanizado.

valorcs - Respeito, amor, Fé, Dignidade, Ética, Responsabilidade, Esperança,

Comprometimento, Dedicação e Família.

o Público alvo atendido são crianças de 0 à 18 anos incomptetos em Risco social,

encaminhadas pelo Juizado da lnfância e Adolescência.

Os serviços ofertados na lnstituição propiciam serviços de proteção social especial

alta complexidade com serviço de acolhimento institucional para crianças e

adolescentes. Todos os serviços ofertados estão de acordo com a Tipíficação

Socioassistenciais tais como: Atendimento Social aos Acolhidosfamília; Atendimento e

acompanhamento psicológico; Ser acolhido em condiçôes de dignidade; Ter acesso a

alimentação em padrões nutricionais adequados; Ter ambiente e condições favoráveis

âo processo de desenvolvimento peculiar da criança e adolescente; dentre outros

4'2.Caracterização do entorno: Levantamento socioterritorial da área de abrangência
(identificar a rede socioassistencial, socioeconômica, por meio da descrição da captafão de
recursos financeiros de outras instituições e parcerias com a rede socioassistencial e outras
políticas públicas, como: saúde, educaçâo, meio ambiente, habitação, entre outros;
demonstrar as vulnerabilidades e potencialidades do território).

A lnstituição eneontra-se situada na zona oeste de Manaus no bair.ro Tarumã, tem

uma população de 28 O57 habitantes, conforme Censo brasileiro de 2010. possui

8243.25 hectares de área, o que o torna o bairro com maior extensão territorial de

Manau§, fazendo fronteira com Ponta Negra, Lírio do Vale, planalto, Redenção, Bairro

da Paz, ColÔnia Santo Antônio, Novo lsrael, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, parque

Riachuelo, Campos Sales e parque São pedro.

J
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Jovens Corn Uma Missão lt/tanaus

Rua Maracanã, 1 95, Tarumã, Fone: (92) gg1 g-3669
CNPJ: 07.690.269/000í-08

GÊ

O Tarumã possui hoje infra estrutura que facilitou o surgimento de muitos
restaurantes ao longo da Avenida do Turismo, uma importante aliada do
desenvolvimento local. o bairro também possui diversos condomínios residenciais

fechados. Encontra-se em sua área o Aeroporto lnternacional de Manaus Eduardo

Gomes, o slvAM {sistema de vigilância da Amazônia), o clube do cetur, o
Previdenciário Clube e o cemitério Parque Tarumã, além de várias indústrias, como de

materiais fotográficos e outra de plantas ornamentais.

o abrigo se localiza numa região do Tarumã que apresenta urn ênormê contraste

em relação aos condomínios fechados, característicos do bairro e longe da avenida do
Turismo. Muito pobre com pequenos comércios e feiras, o Tarumãzinho tenta
sobreviver às transformaçôes urbanas que levaram à degradação de seu único bem: a
natureza exuberante.

Existe alguns serviços oferecidos a população, tais como: Associação dos

moradores, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Conselho Tutelar, como

também algumas instituições que trabalham com acolhimento e recuperação para

dependente químico.

Na área de saúde encontra-se a UPÀ localizada no bairro de Campos Sales, onde

oferece o serviço de Pronto Atendimento, Hospital Delphina Azlz,localizada no bairro

Terra Nova oferece os atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria,

ortopedia e cirurgia gerale o CAIC (Centro de Atendimento lntegral a Criança)

localizado na compensa, oferece atendimento pediátrico.

Entendemos que â família não pode ser pensada isolada de seu contexto social e

econômico. Sendo assim compreendemos que para preservar a unidade nas famÍlias é
necessário criar mecanismos capazes de dar suporte para que estas atendam suas

necessidades, de forma melhorar sua qualidade de vida e se tornando de fato sujeito

de direitos.

4.3. caracterização do público atendido: protêção social Especial * Alta
Complexidade, acolhendo crianças e adolescente em risco pessoal e social, e
condições de vulnerabilidade por medida protetiva do Juizado da lnfância e da
Juventude violação de direitos, a fim de garantir proteção integral.

4



Jovens Com Uma i/lissão Manaus
Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone: (92) 8818-3669

CNPJ: 07.690.265/000í -08
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Histórico de violação de dlreito:

Situações de ameaça e violação de
direito ídentificadas

r Abandono/Negligência

11yo ZYo 2%2%

r Situação de Risco

I Afastamento da Familia
como medida de proteção

r TÍabelho infantil

I Violência Física

: Violência Psicológica

Fonte: Dados do plano individual de atendimento - PlA. ANO.20Í9

Segundo a leitura do gráfico acima, a lncidência do perfil da área de

abrangência colêtadas através do encaminhamento do Juizado da lnfância e

Adolescência, sessenta e cinco por cento (65%) é devido abandono e negtigência,

como também dezoito por cento (18%l é situação de risco, se evidencia que onze por

cento {lL%) é afastamento do convívio familiar por medida de proteção, dois por

cento (2%l aparece com trabalho infantil, violência físÍca e violência psicológica.

Perfil etário dos usuários:

Composição por Faixa Etária

IO-6AnÍ)s
I7- 12Anos

§ 13 -17 Anos

5
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Jovens Gom Uma Missão Manaus
Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone; (92) BB18-3669

CNPJ: 07.690.265/000í -08

Fonte: Ficha de movimento de crianças/adolescentê acolhidos do Juizado da lnfância. ANo .2019

Conforme a leitura do gráfico acima, a composição dos acolhidos por faixa

etária no ano de 2019 de 0 a 6 anos é cinquenta e seis por cento 156%1, com a faixa

etária de 7 a 12 anos temos vinte e quatro por cento (24%l ecom a faixa etária de t3 a
17 anos encontramos vlnte por cento (20%l dos acolhldos.

Especificidade Sociais, Étnicas e Culturais:

Raça
7Yo

I Pârdo

I Branco

* lndio

I Negro

Fonte: Dados do plano individual de atendimento - plA. ANO.20í9

Conforme a leitura do gráfico acima, as crianças e adolescentes acolhidos no

ane de 20-19 é que ç-inquenta e três pgr çgntg pof çente slX)são Bardqs, vinle e seis

por cento (ê6%l são bnncos, catorze por cento (L4%l são índio e sete por cento (7%)

são negro.

Condiçôes de Segurança na área do domicilio:

Segurança
09á

r Sim

: Não

Forúe: Enrêvista realizada pela equipe técnica com os responsáveis dos aoolhidos. ANo.2otg

6



Rua Maracanã, í95, Tarumã, Fone:
CNPJ: 07.690.265/000í

(s2) 8818-3669
-08

Nos dados colhidos na entrevista realizada com as famílias dos acolhidos, por

ter ronda no bairro e delegacias na localidade onde reside, esta sendo demonstrado no

gráfico acima que cem por cento (100%) das respostas sim tem segurança e não tem

§êguÍança é zero por cento (0%). Contudo, vale ressaltar que essas moredias são

localizadas em bairros com alto índice de criminalidade, considerando bairros de

conflitos e violência (considerades zonas vermelhas)

Condições Educacionais do indivíduo:

Escolaridade
7%

t
r Ensino fundamental

I Nlio se encontra na
idade escolar

w Ensino rnédio

Fonte: Dados do plano individual de atendimento - plA. ANO.2O1S

No Plano lndividual de Atendimento-PlA colhemos a informação que quarenta

e nove por cento (49%) dos acolhidos cursa ensÍno fundamental, como também

quarenta e nove por cento (49%) dos acolhidos não se encontra na idade escolar e

dois por cento (2%) cursa ensino Médio. Vale ressaltar que os dados acima citado

refere-se a realidade escolar das crianças/adolescente a partir do seu acolhimento.

sendo inseridas na rede publica de ensino, pois, no processo de reconstrução e

reintegração familiar é importante a criança estar na escola, poro methorar a sua

qualidade de vida.

7
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Jovens Com Uma l/lissão Manaus
Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone: (92) 8818-3669

CNPJ: 07.690.265/0001-08
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Programa Socioassistenciais:

lnserção em Programas Sociais ou de
Transfcrencia de Renda - Cadastro

único

42Yçe, I Nâo inseÍido em
progrâma

I Perda de heneÍicio

Forúe: Dados do plano individual de atendimento - plA. ANO.20,Í9

Da leitura do gráfico podemos perceber que cinquenta e oito por cento por
cento (58%) dos acolhidos não esta inserido em programas sociaÍs e outros querenta e
dois por cento 142%l perdeu o beneflcío, esta sltuação apresenta-se pelo fato das
crianças estarem acolhidas e tão logo se viabilize a reestruturação familiar, logo serâo
orientados com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e
programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e
político§.

Condiçôes de trabalho do Usuário

§ituação de Trabalho
4%

r MIo se encontra ne
ídade para iniciar
trabalhar

I lncluido no Projeto
Menor Âprendiz

Fonte: Dados do plano individual de atendimento - plA. ANO.2O19

De acordo com a informação encontrada no Plano lndividual de Atendimento-

PIA noventa e seis por cento (96%) não se encontra na idade para iniciar trabathar e
quatro por cento (4%) estar incluído no proieto Menor Aprendiz.

I
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Jovens Corn Urna Missfu Manaus
Rua Maracanã, l 95, Tarumã, Fone: (92) OBÍ S-3669

cNPJ: 07.690.265/0001 -08

Atividades que o acolhido estar inserido:

Atividades que estão tnseridos

r Eeforço Escoler

r lnformaticâ

ffi Dança

r.AtivÍdade Extra Muro

Fonte: Dados do plano individual dê atendimento - plA. ANO.2019

Conforme a leiturâ do gráfico acima, a participação dos acolhidos nas

Êtividades que çstãp insÇridos ne anp dç 2019 e que çinquentÊ ç sçtç por ççnÍÇ ts7%)

das crianças participam da Atividad€ Extra Muro, dezoito por cento (1;B%) frequenta o

Reforço Escolar, treze por cento (13%l estão na Dança, doze por cento Íly%l participa

da Informática. Vale ressaltar que estas atividades estimutam o desenvolvimento de

potencialidades, habilidades e talentos e propiciar sua formação de cidadania.

Desenvolvendo suas aptidões , dando oportunidades para que façam suas escolhas com

autonomia e assim promover a eles sua auto independência até chegar a sua

maioridade.

local de Origem do acolhido:

9

Localidade da Origem dos Acolhidos

o%
. Mânâus

r Outros
Municipíos

ss OutrÕs
Estados

r Outro País

Fontê: Drdos do plano lndividuâl de âtendiülêntô - plA. ANO.20IS
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Jovens Gorn Uma Missâo Manaus

Rua Maracanã, 'Í95, Tarumã, Fone; (92) SBl8-3669
CNPJ: 07.690.265/000i-08

l.Í,.:,

Segundo a leitura do gráfico acima, a localidade de origem dos acolhidos

coletadas no Pleno lndividual de Atendimento - PIA é que noventa e três por cento

(93%) nasceram no município de Manaus, sete por cento (7%) nasceram em outros
municípios do Amazonas, que nascerem em outros estâdos do Brasil e outro país é

zero por cento (0%).

5. DESCRçÃO DO PROJEÍO

O Objeto solicitado é bem permanente (gerador de Energia), fornecendo

energia elétrica para todo o ambiente, proporcionando espaço com padrões de

gualidade quanto a habitabilidade, acessibilidâde, segurança, conforto, acolher e

garantir proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos na instituição na

modalidade atendimento de proteção social especial - alta complexidade, Defesa e

Garantia de Direitos.

PERÍODO DE EXECUCÃO:

lnício: Novembro/2020 Término: Maiol20Lt

JUSTIFICATIVA DA PROPOSrcÃO:
Descrever as motivações de realização do projeto e sua relevância social.

Jovens Com Uma Missão é uma Organização da Sociedade Civil, cristã,

filantrópico, sem fins lucrativos que atua na cidade de Manaus desde 19gg realizando

trabalhos sociais nas áreas Rural e Urbana, desenvolvendo projetos e atendendo

público missionário. Um dos projetos de Jovens Com Uma Missão é o Abrigo tnfantil

Monte Salém, fundado em22de março de 2002, cuja finalidade é atender crianças em

situação de risco: carentes, abandonadas, órfãs, vítimas de abusos físicos e

psicológicos, de várias partes de Manaus, no total temos a capacidade de atender 20

Çrianças gm regime interno,

O abrigo Monte Salem buscar proporcionar às crianças/adolescente um ambiente

acolhedor e seguro, para isso realiza ações e atividades que garantem o atendimento

10
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C-/A-t.1§:

integral e continuo como: Acolhida/Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio

familiar, grupal e social; estudo Social; apoio à família na sua função protetiva;

cuidados pessoais; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais

com resolutividade; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;

orientação sóciofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos

encaminhamentos realizados; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho

interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de

direitos; orientação pera ecesso a documenta.ção pessoeh atividadas de convívio e de

organização da vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e

preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização,

identificação da família extensa ou amptiada; mobilização para o exercício da

cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais.

Na realização ao atendimento e cuidados com constância e estabilidade para

crianças/adolescente, pertence ao quadro de profissionais do o abrigo Monte Salem

coordenador, Assistente social, psicótogo, cuidador e Auxiliar de cuidador,

Nutricionista, Administrativo, Educador Social, as funções e atribuições conforme

preconiza as orientações Técnicas para os serviços de Acolhimento de

criançaladolescente. Como também, assegura acesso dos acolhidos, cuidados médicos

e odontológicos, bem como lazer e culturâ, desenvolvendo atividades artísticas como

artesanato, música, dança, trabalhos manuais, corte e costura entre CIutros, contando

com a parceria de profissionais liberais, empresas e indivíduos.

A estrutura física do Monte Salem possui terreno e sede própria. A casa tem 1

sala de estar, 3 berçários com fraldário sendo um com área lúdica, 2 dormitórios, 2

banheiros, l cozinha, 1 refeitório, 2 dispensas, 1 lavanderia, 1 pátio com garagem para

1 carro. O primeiro prédio anexo possui l sata de reunião,lsala para coordenação, 1

sala para a assistente social, 1 sala de atendimento para psicologia, 1 sala para

administrativo e nutrição, 1 banheiro. O segundo prédio anexo possui l sala de dança,

1 biblioteca com espaço para estudo e informática com 12 computadores, l sala para

atividades de artes, l sala para atendimento psicológico, 2 banheiros para visitantes e

1 depósito para brinquedos, O terceiro prédio anexo é o deposito dívidido um 1 sala

11
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para alimentos e 1 sala para roupas, sapatos, fraldas e etc. Na área externa temos 1

campo de futebol, 1 parquinho e 1 garage{ para 2 carros, possui 3 carros Utilitário

sendo 1 L200 e 2 Vans, com a finalidade de proporcionar o transporte seguro das

crianças para as suas necessidades da vida diária e a locomoção dos profissionais para

as visites domiciliares, audiência no juizado da infância e todas as necessidades dos

acolhidos.

O PÚblico alvo atendido são crianças de O à 18 anos incompletos em Risco social,

encaminhadas pelo Juizado da lnfância e Adolescência.

Os serviços ofertados na lnstituição propiciam serviços de proteção social especial

alta complexidade com serviço de acolhimento institucional para crianças e

adolescentes. Todos os serviços ofertados estão de acordo com a Tipificação

Socioassistenciais tais como: Atendimento Social aos Acolhidosfamília; Atendimento e

acompanhamento psicológico; Ser acolhido em condições de dignidade; Ter acesso a

alimentação em padrões nutricionais adequados; Ter ambiente e condições favoráveis

ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e adolescente.

Com tudo, vale ressaltar a parceria e articulação com a rede socioassistencial

CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, CREAS - Centro Especiatizado de

Referencia de Assistência Social possibilita o acesso efetivo dos usuários aos serviços e

benefícios dos acolhidos e suas famílias conforme a demanda.

OBJETIVO GERAL

Aquisição de bem permanente (gerador de Energia), fornecendo energia elétrica

para todo o ambiente, Garantindo acesso a espaço com padrões de qualidade, digno e

acolhedor em condições de dignidade.

oBrETlvo§ EsPEcíFtco

. Proporcionar aos acolhidos atendimento personalizado;

o Facilitar execução de todas as atividades desenvolvidas na lnstituição para

melhor atendimento das crianças.

o Contribulr para o bom funcionamento da instituição e interesses dos acolhidos

t2
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púguco-elvo

20 Crianças\ Adolescentes, na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos em risco social,

encaminhadas pelo Juizado da lnfância e Adolescência com direitos violados, a fim de

garantir proteção integral,

MEÍAS

I - Proporcionar um espaço seguro e confortável aos 20 acolhidos, durante 06 meses.

ll - Atender os 20 acolhidos em suas atividades de necessidades básicas, visando

melhorias em seu desenvolvimento pessoal, durante 06 meses.

lll Desenvolver um bom funcionamento da instituição para que as z0

crianças\adolescentes tenham seus direitos garantidos enquanto permanecerem

acolhidos, durante 06 meses.

6. PROCEDIMENTOS MfiODOLÓGICOS

O projeto atenderá 20 crianças que na sua maioria apresentam problemas de comportamento
devido as negligências familiares sofridas, seguidos de dificuldades de aprendizagem e

comportamentos que denunciam algum tipo de sofrimento psíquico. A aplicação da

metodologia utilizada na lnstituição está baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA e Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais, as atividades executadas para

alcançar os objetivos:

1. Proporcionar um espaço seguro e confortável aos 20 acolhidos, durante 06 meses.

Estratégia e Procedimentos realizados:

* Com os novos equipamentos visamos : Oferecer condições de qualidade de vida para

os acolhidos enquanto estiverem na instituição.

2. Atender os 20 acolhidos em suas atividades de necessidades básicas, visando

13



r,.,!\:...
Jovens Com Uma

Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone: (92) 8818-3669
CNPJ: 07.690.265/0001 -08

melhorias em seu desenvolvimento pessoal, durante 06 meses

Estratégia e Procedimentos realizados:

* Com a aquisição dos utensílios domésticos, irá proporcionar melhorias em suas

atividades cotidianes.

3. Desenvolver um bom funcionamento da instituição para que as 20

crianças\adolescentes tenham seus direitos garantidos enquanto permanecerem

acolhidos, durante 06 meses.

Estratégia e Procedimentos realizados:

* Com a aquisição dos equipamentos permanentes e utensílios, os acolhidos terão maior

qualidade de vida, tendo acesso ambiência acolhedora e suprindo suas necessidades.

Equipe Técnica de referência conforme preconiza NOB\RH e funcionários que

compõem o quadro.

r' Psicóloga/ Assistente Social I

* Acompanhamento Psicossocial (çrianças\Adolescentes) e a famílla dos acolhidos

conforme a demanda;

{. Construção do Plano de atendimento lndividual (PlA)

* Entrevista Social;

* Visitas domiciliares (famílias dos acolhidos) A serem realizadas no mínimo 2 visitas

mensais.

* carga horária de 30 hrísemanais.

í Coordenadora

Responsável por todo andamento do projeto e relatório mensal e geral

CH: 40 H semanat

r' Cuidadores e Auxiliar

a Desenvolverá determinadas tarefas da rotina diária dos acolhidos:
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.1. Cuidados Básicos como alimentação, Higiene e proteção;

t Organização do ambiente de cada criança;

* Apoio as tarefas escolares;

As atividades serão realizadas durante a semana de Segunda á Sexta- feira.

Carga Horário:40 h

r' Administrador

Responsável pelo andamento administrativo da instituição e Prestação de contas do

projeto.

CH:40 H Semanal

{ Gerente lnstitucional

Responsável pelo gerenciamento operacional da lnstituição com intuito de melhorar os

atendimentos aos acolhidos

CH:40H Semanal

{ Contador

Responsável pela contabilidade da instituição.

CH:24 H Mensal

,/ Web Designe

Responsável por alimentar o site da instituição e redes sociais e promover assistência aos

computadores da instituição.

CH:24 H Mensal

{ Aux.Estoque

Responsável pelo estoque de gêneros alimentícios dos acolhidos.

CH: 40 H semanal

{ Serviço Gerais

Responsável pela limpeza geral dos ambientes da instituição

CH:40 H Semanal

r' Motorista

Responsável por transportar os acolhidos em suas necessidades da vida diária.

CH:40 H semanal

I 5
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!ndlcar Físico DuraçãoMeta Etapa Especiflcação das
ativldades Unld. Quant. lnício Término

| - Proporcioner um
e6pãço §eturo e
confortável aos 20
acolhidos

ll - AtendeÍ os 20
acolhidos em suas
atividades de
necessidades báslcas

lÍl - Desenvolvêr um
bom funcionamento
da lnstituição perâ as
20
crlanças\adolescentes
acolhido

1.1 Atendimento
personallzado e

com qualidade.

1.2 Reallzação de
acompanhamento

de seus interesses.

1.3 Oferecer
ambiente
confortável e

seguro e seu§

direitos sejam
respeitados

Acolhída\recepção

\ Acesso aos servlços
socioassistenclal

Cuidâdos Pessoais

ll igiene\acessibilidade\
SalubrÍdade\segurança

Ofertando condÍções
favoráveis como:
espaço acolhedor
lntegridade
preservada

Seruiços essências
conforme a demanda

CriançaslAdolescentes

crianças\adolescentes

Crianças\Adolescentes

20

20

20

Novembro/20

Novembro/2A

Novembro/20

Maio/27

Moio/21

,.ío,rt,

7. cRol{oGRÂMA DE ExEcuçÃo DAs ATtvtDADES (Metat e etopas do projeto}

8. AFERçÃODOSRESUTTADOS

Objetivos Específlcos Resultados esperados Jndlcadores Mêlos de vertflcação .

Proporcionar um espaço
§eguro e confortável

Atender quanto as suas
necessidades básicas
diárias

Desenvolver um bom
funcionamentq da
instituição e interesses
dos acolhidos.

Que as crianças e
adolescentes acolhidos

tenham condições digna de
acolhimento.

Ter acesso digno em suas
atividades, segundo suas

necessÍdades, interesses e
possibilídade.

Alcançar com qualídade
todos os serviços ofertados
com profissionais
qualificados.

Que a garantia seja pelo
menos 90% supridas em
sua estadia no
acolhimento

Que pelo menos 90% as
atividades seiam
realizadas com padrões de
qqlidade em suas
necessidades específicas.

Pelo menos 8A% do
recurso ofertado possa ser
favoráveis aos seus
desenvolvimentos.

Lista de beneficiário
Pesquisa de satisfação.

l6



' ::'
. 

. 
, , .-j.r. ,l -. 1,j.,.,.^'..

I i htl
_-ã..; : l'"',.: .' ,.-.-_- tlo. . G.,3 té-

Jovens Gom Uma Missão Manaus
Rua Maracanã, 195, Tarumã, Fone: (92) 8B18-3669

CNPJ: 07.690.265/000í-08

t.. .....

9. DESCRIçÃO DAS DESPESAS E RECETTAS

9.1. RECEITAS PREV!§TAS

vAroR(Rôl

Valor disponibÍlizado pela Ernenda

TOTAT DA RECEITA + / Rs88.832,00

9.2. DESPESAS PREUSTAS

9,e,1 PtAilQ pF APltçA.çÃg

10- cRoNoGRAMADE DESEMBOTSO (Rg 1,00)

2020 - cor{cÊBEÍ{TE

ABRIT

vAroR (R$l

Um ) Grupo Gerador, com as seguíntes características:

MODELO PWY45

Potência Stand-By ( Prime) 59 KVA

Potência Continuâ 54 kVA

Tensão Alimentação 2201t27 VCA,

Freqüência 60 Hz Especificar claramente o tipo de produto a ser adquírido ou serviço

prestado, de acordo com o objeto da parceria e as metas propostas no cronograma de

execução.

- 01(

Rs 88.832,00

MAÍERIAL PERMANENTE 44;90.s2

ORDEM ESPECTFTCAçÃO UNIDADE QTD
VATOR

uNrÁRto lRsl
/aron

,/oral(nst
DESCRTçÃO DA

ATIVIDADE
o1 GERADOR DE ENERGIA o1 01 88.832,00 \// 88.832,00 Contribuir para o bom

funcionamento da
instituição e interesses

dos acolhidos
vAroRToÍAt+

JANEIRO FEVERETRO i MARçO MAIO JUNHO

JUTHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO T'IOVEMBRO / oezeueua
I

R$88.832,00 /
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11. DECTARAçÃO DO PARCEIRO pRtvADO:

OBSERVAçÃO; Quando a declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30 (trinta) dias,
exigir-se'á a sua retificaçâo para celebraçâo do Termo de Fomento ou Termo de parceria.

12. APROVAçÃO PELO pARCEtRO PúBUCO:

Na gua lidade de representante legal do pa rcet ro p rivado, declaro, para fins de prova Junto ao Estad o do Amazonas,
pa ra os efeitos e sob as penas da Lei, q uê inexiste qualq uer débíto de mora ou situação de inad tm plência do
proponente com o Tesouro Estadual ou qualque r orHao ou entidade da admin ístração pública estadual gue rmpeça
a transferência dos recursos,

Pede Deferimento,

Manaus, /t de jl 0",}t.ôL-

-^,1(I--l-. \ '- ')
Parceiro Privado

Obs.: Assinar nq dato de entrado do

APROVADO:

LOCAL E DATA:

0f\o"^o-r,: ),'r-

PARCEIRO PÚBII@: l,fnldhlüatldo

(Representante Legal responsável pela dos recursos na unídade concedente).
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