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TERMO DE FOMENTO NO O25I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O2§,IaOaO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCN SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL . FEAS E ABRIGO. O
coRAÇÃO DO PAr

No dia 30 de novembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SEGRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNGh SOG|AL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 69.0s0-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOGIAL.SEAS, CNPJ NO
41.742.414/0001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASStsrÊNcn soctAL _
FEAS, CNPJ No u.a7g.14zl0001-sg, doravante designado simplesmente
PARGEIRO PÚBUCO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estaduat,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 193.07g.962-91, residente e
domiciliada na Rua visconde de porto seguro, no 500, Flores, cEp 69.05g-090,
Manaus/AM, e do outro lado, ABRIGo- o coRAÇÃo Do pAl, cNpJ:
13.434'69310001-72, Associação Privada, com sua sede em: Rua Francisco pereira
da silva, no 113 - cJ 31 de Março ll - Japiim, cEp no 69.076-7g0, Manaus/AM, neste
ato representado por seu representante regal, o sr. BARRY DOUGLAS HALL,
brasileiro, casado, administrador, com inscrição no RG sob o no 2ggg36g-3/ SSP-AM,
e no CPF sob o no 335.608.702-91, com residência e domicílio em: Rua Cassio
Dantas, no 15, Petropólis, cEp n"69067-36g, Manaus/AM, doravante designado
PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
01'01'031101.00001009.2020, 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 aofig3t2o16-pcE e g7t15 -PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01912014, Resolução n'12t12 e lnstrução
Normativa n" 08/2004-scl/ccE, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIM RA - Do oBJETo: o presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda parlamentar no 07112a20 d
Deputado Estadual Luis Ricardo saldanha Nicolau, para assegurar proteção i
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e assistência necessária às crianças e adolescentes que vivenciam o Acolhimento
lnstitucional no AbrÍgo O Coraçáo do Pai na sede de Manaus e Unidade de
Iranduba/AM, priorizando o acesso à rede tecnológíca, integrativa e inctusiva de
serviços essenciais, que fomentem a efetivação dos direitos.

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

A) O PARCEIRO PUBLTCO reatizará:
1. Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CúUSULA 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 afazer 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. BARRY DOUGLAS HALL, brasileiro, casado, administrador, RG
no 2899368-3/ SSP-AM, CPF no 335.608.702-91, como responsável solidário 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 PúBL|CO
1. Ljberar em pARCELA úNlcA, 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;
2' Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a pubricação do extrato desta parceria;
4' Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluçã o 12t12
- TCE/AM \
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A) PARCETRO PRTVADO
1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execuçáo 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, supervÍsão técnica e fiscatizaçâo contábil do
PARCEIRO 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 Resolução
n"12112 - TCE/AM.

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

5. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,
a restituiçáo dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária,
conforme o índice oÍicial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado ou sua devida justificativa;

6. Manter os recursos transferidos pelos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNCtA No g71S-0, CONTA N.
4696í-0' BANCO: BRADESCO, com aplicação Íinanceira 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 conelusão 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 pARcElRo puBLlco.

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

CúUSULA QUARTA
responsáveis:

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

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:

1. Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administraçáo 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 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 fiscatização e
monitoramento, o PARCEIRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao local da aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PÚBLICO EMitirá rEIAtóriO téCNiCO dE
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos efi lei,
e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo PARCETRO PRIVADO.

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

cLÁusuLA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DE SíMBOLOS: É vedado às parres utitizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
lmagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servÍdores públicos
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR: O valor globaldo presente Termo de Fomento é
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

GLÁusuLA olrAVA - DA DorAÇÃo oRÇAMEurÁRle: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento corerão 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 2020NE00469, emitida em
34m12020, no valor de R$ 80.000,00 ( oitenta mit reais),

CLÁUSULA NoNA - DA VtGÊNcn E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de g}li1t202o a 3otosl2o21,
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 PARGEIRO PÚBLlGo quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉclMA - DA DENúrucle: 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
(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 Cláusula,
os partícipes são responsáveÍs pelas obrigaçÕes que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARGEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira.

cLÁusuLA oÉcllla eRTMEIRA - DAS sANçÕES: peta execução da parceria em
desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da
específica, garantida a prévia defesa , poderão ser aplicadas as seguintes sanções
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| - 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 ptazo não superior a dois anos;

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

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

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

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRtDos: Na data da conctusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRo púBLlcO
serão de titularidade do PARCE|RO PRIVADO.

PARÁGR.AFO ÚNlco: Concluido 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 DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABILIDADE: OS EqUIPAMCNIOS E
materiaís permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRo PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração púbtica, na hipótese de sua extinção. k
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CLÁUSULA DÉCII,IA SEXTA. DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.019t2014 e na Resolução 12t12- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

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

Manaus, 30 de novembro de 2020

DA COSTA
SECRETÁRIA DE DA ASSISTÊNCN SOCIAL

Público

DOUGLAS HALL
ABRTGO- O CORAÇÃO DO PAI

Parceiro Privado

T

Nom
/uC.

l-i,Q Nome:
CPF: CPF:
RG: fe> " RG:
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PORTARLÀ NO í03/2O2O4ASA CIVILo Secretárlo de Estâdo cheíe da casa crúi'no üo'ã" ,r." atribuigóêslegals, e

!^?.!:lDEYry^D9 o que dispóe o artiso ô2 da Lei no 1262, de 14 denovêmbÍo de 1986.
RESOLVE:
CONCEDER íéries aos funcionário8 abalxo relaclonâdos

ú

17 Franclsca Hel€na
dê Souza da
Silva

Ass6ssoÍ
Técnico

20í9 Dê
28.12.2020
e
00.01.2021

1E Francisco
Alexandre Conea
de Melo

Assessor
Técnlco

2019 De12a
26j1.2020

19 Frands@ das
Chaoas da Sihra

Assessor I 2019 Oê01 a
30.12.2020

20 Gêrb€rson
Oliveira Llma

Ass6ssoí
Técnico

20í9 De
20.12.2020

03.01.2021
21 Júlio César Silva

Campos
AssEssor
Técnico

2019 06 30,í'l a
14.12.2020

Kathelen dÊ
Olivêira Braz dos
Santos

Secretária
Execuüva

2019 De16a
30.11.2020

23 Kelly Mota dê
Lima

A$essor lll 201s De01 a
30.12.2020

24 Leonardo Wlson
Feito8a Mêirelês

Assêssor ll 201 I De
31,

17a
12,2020

25 Luana Siqueira
da Silva

Assêssor I 20'19 De04a
13.12.2020

26 Luciano Perelra
de Souza

Asssssor I 2019 Oe 30,í1 a
14.12.2020

27 Maria da8 Graga§
Benayon da Situa

AsEbtente
SociaÍ

201 9 DE
16.12.2020
a
14.01.2021

28 Maria Frelre de
Souza

Assêssor I 2019 De01 a
30.12,2020

29 Mariethel Bastos
Rodrigues

Assessor I 2019 Ds
07.122020
a
05.01.2021

30 Maria lnôs
Moreira de
Azevedo

Assessor ll 20í9 De21 a
30.12.2020

32 Marlnltdes da
Silvelra Fortes

Assistente
Técnico

2016 De 09.11 a
08.12.2020

33 Marlúcia Moura
Batista

Assistente
Técnlco

20í9 Dê01 a
30.12.2020

34 Maurício da
Gama Monteíro

Consultor
Técnico I

2019 De01 a
30.12.2020

35 Mayara Tavare-
Malques

Assêssor,l 201 9 Oe21 a
30,12.2020

36 Meirüane
Carvalho de

201e De
2i1. 12.2020

37 F€rreira
CastÍo

Âssêssor lll 2019 Dê10a
15.12.2020

38
Cavalcant€
Campos

Asshtênte
Tácnico

201s De
22.12.2020
a
20.01.2021

3S Nissln Flgueira
Benoliel

Assistente
Técnico

2018 De09a
18.12.2020

Nc de
Ordem

NOME CARGO EXERCÍCtO PERÍODO

01 AdalbêÍto da Assessor I 2019 De01a
30.12.2020

Addana Peres di
Jeaus Santos

Ass€ssor ll 2019 Da14a
28.12.2020

03 Alcssandra Cõstra
MaÍques Bentes

Secretária
Exeq.rtiva

2019 De 30.11 a
09.12.2020

04 Ana Carollna
Barbosa Gil de
Souza

Assq3sor
Técnlco

201s Dê09a
24.12.2020

05 Ana Claudia
deAzevêdo
Monteiro

Consultor
Técnico-
Legislativo ll

2019 De14a
23.12.2020

06 Ana Clelce
Matos Meireles
CaÍvalho

Assessor ll 2019 De
21.12.2020

u.o1.2021
07 Audrla Regina

deAlbuquerque
Motâ

Assêssor I 20í9 OB2í a
30.12.2020

08 Camila Eêrtolnt
dê Pai\ra

Assessor
Técnico

201s Oe01 a
10.12.2020

09 Célio victor dos
Santos Soares

Asressor lV 20í9 D€03a
17.11.2020

10 Assêssor I 2019 D€16a
25.11.2020

11 Oaniel Costa dê
Melo

Assessor I 20í9 De
21.12.2A20
a
04.01.2021

12 Danlel Gomes
Pinho

Assessor ll 2019 Dê01 â
15.12.202013 Edlssandrâ

Olivelrá
Guimarães

Consultor
T6cílico tlt

2019 De
28,12.2020
a
2A.0,1.2021't4 Erilâne Rodrigues

da
AssessoÍ
Técnico

20.19 De 23.1í a
22.12.202015 Erlen Cruz do

Amaral
Assegsor I 2015 Ds

28.12.2020

11.01.2021í6 Ethêl MarÍnho
lrigarey

Assessor
Técnico

20í9 De13a
27.11.2020
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SECREÍÂRIÂ DE ESTADO DE JUSTTÇÂ, DIREITO§
HUIIIANOS CIDADANIA SEJUSC

MPORTARIA 020112020 GS'SEJUSCo SECRETÁRO OEEXECUIWO E§TADO DIREITOSJUSTrçA,

Manaus, 4 d6 dezêmbro de 2020.

MARrcÍLlA TEIXEIRA DA COSTA
Secretárla de Estado da Assistência Social

PÍotocolo 30283

EXTBATO
Espécle: Termo dü Fbílithto

rf 208/:!020€EA8 Ê
no 02í2020-FEA§. Partes:

DO AI1,IAZOI{AS, por intermédto
ASSISTENCIA SOCIAL . §EAS,
ASSISTÊNCA SOCIAL. FEAS E O

da SECRETARI/À DE ESTAOO DA
afavés do FUNDO ESTADUAL

1 3.434.693/0001-72,
ABRTGO-O CORAçÃO DO PAt, CNPJ

DOUGLAS TI,ALL.

Íepresêntâdo por sêu reprosentante l6gal,
Objeto: a transrerêncla dos reoursos

o§r. BARRY

da Emenda Parlamentâr no 0T1I2O2O do
provenientes

Saldanha
Oeputado Estadual Luis Rlcardo

Nicolau, para a99egurar prot€gáo lntêgral e assistênda necessárlá
às cdanças e adolescsntêg que vivêndam o Acolhimento lnsütucional no
Abrigo O Coração do pai na sedB de Manaus e Unidade de lranduba/AM,
píiorizando o acesso à rede tecnolfuica, integrativa e inclu§va de seMgos
essencials, quê Íomentem a eÍêthêção dos direitos; UO: 31701; pT:
08.244, 3235.2040,001 1 ; FRt 01600000; ND: 445O42O1iNE:202ONEOO469, (
Valor do Tormo: RS 80.000,00; Vigêncta: de 6 (seis) meses contados de
3011112020 e 3OlO5l 2021 i A3slnature: 3O1 1/2020; Procêsso Admlnistra-
tlvo: 01.01.03í 10't .00001009.2020; Fundamento do ato: Lêi 1O.O.t9/2014,
Resolugo 1o1ü2O1a-ÍCEIAM e lnstruÉo Normaliva no OoB/2004-CGE.

DAV]D AMORIM TOLEDO
Secretário Execuüyo da SecretaÍla dê JusüÇa, Oirrtto, Humanos ê

Cidadanla - SEJUSC

. WLLIAM ALEXANDRE SILVA DEABREU
Secretário de Estado de Jusüça, Oireitos n-umãnoãCioro"nt.

RATIFICO,a decisão supra, nos tsrmos do art. 26 da Lei no 8.666 de 2i de
ily lg 1913, atrerada peta r-eln. a.ees aeôà;o.ir.r,, àii rós-c, oe amrdocom as disposições acima citiadas. Gabinête d" $;;á; J. Estado dâsecr'târia de JustiÇâ, Direitos numanos e cioaJil:§àt-sõ: Mânaus 02de novêmbro de 2020.

Manaus, I de dezêmbro de 2020,

MARICíLN TEXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistênda Social

Prctwolo 30295

Prolocolo 3030i

PORÍÀRüA NC 303/2020€SEAS
ERRATA

n-o!1!1 llzSa:020/GSEAs, darâda de Oiliuzo2}, pubficada no D.o.E
no 34.384 do 0ílíZ2O2o
9!PE SE LÊ: Destlno e período: Clycia da Silva Hendrek/Colaboradora
LEIÂ§E: Destlno e perfodo: Luana àa Sitva Nascimênto tríLüassessor t
Manaus, 09 dê dezembro d6 2020.

MÀR|CíUA ÍEIXEIRA DA GOSÍA
Sêcíêtárla dê Estado da Assistência Social

SecrEtaria
PÍotocolo 30272

, _. :r.

E)fiRATO Nc 210/2020§EAS
Especte: 3. TERMO ADIT|VO AO TER!,O DE COtttRltO n" OíO/20íB-FEAs. paÉes: EsrADo oo nrvr,czot.tes, poi i"tãiiàiriãàL-slcRErARtA
!F_ç!-rlDo DA AsstsrÊNch soctÁl . CEAô, ;ü; do FUNDoESrAD_uAL DE AsstsrÊNclA socrar_ _ rels e l,rüãuiriiir_ocaoouLrDA, cNpJ 03.422.3eo/ooo1-6ô, repr"r.^ãàã ôiüu-àpiüntante lesa,.Sr. IVAIR FERRE|RA. Obtetc

.,l"J"ooi'sà,si,ü,ffi:-jff f,f,[:: jffi :&l'jmgJ."JVeÍcuto: Valor Gtobat : sse.2eG,oO. UO : sr zor ; pr: oããllãài.2, os.ooor,FR: 0í000000; ND: 3osossoa;.Jrle: zozor.rEóo+iã,-ü;; Ri$ e1.6a8,26;Vlgêncla: ogt12l2o2o a o3to}t2o21i l""i""lt i*'oárJzoià; proceseo
Ad mtntstratvo : 01.oi.ooi 1 ol.ooocjoszr.iúitd;À§' ?iii'"rnun o ooato: AlL 57, il da Lel 8.666/9g.

Manaus, 9 da d6zembro dê 2020.

MARICÍUA TEIXEIRA DA COSTA
. SecretáÍta de Estado da assistônda óàAar

PORTARIA N' 296/2O2O.G§EAS
DESIGNA como Gestora de parceria, pr*eúent" àà emenda paíamentar
firmada no exercÍcío de2o2o, a seMobiáêúôiireróài'àiiên nraernosAIIpAro, AsstsrENrE socqu, matrÉõà *lúe-üôÉsAM, totedano Depãrbmento de prorecão social es-peáái_oFCÉ,';;: , partr de4h2t2oz0 e duÍante toda a ügência cto ajuéte, J, ãie q-.i"'rãiã determinadasua_subslilriÉo por outro seíioor, proótã; 

" 
irsõÀürzaêiôiÉôii;ü

gT._EEtq oE FoMENro ru" ozárzozoÉÉns;í;J;;G o ESrAoo
90 l!4<ol\tAs, por tntermédio aa secretana àà'ÊsiãáJàâasslstencrasocrarsEAs, ahávés do Fundo Estaduai d9 lJá"ie"Jü õãcrar.reas, eaAsso_crAçÃo JovENs cou úúãÍÉsÃõ;Àrüüà. -*
cl-ENTtFteuE€E, cuMpiA§E e púeuôúÉ§'Ê.-'---'
GABINETE DA SECRETÁRÁ oe e§rÃôõ-õI Ãis§TÊNch soGIAL. .

êm Manaus,4 d6 dezembro dê 2020.

MARICÍLN TEXEIRA DA COSTA
Secrelárla do Estado da Assistênda Sociat

Prctocolo 3029i

PrctBoto 90273
PORTARIA NC 3OO/2O2O.GSEAS

DESIGNA como Gêstora de parcarta, provenientê de Emenda parlamêntar
m*1 _19 êxeÍdcio de 2ozo, a s,;rid;;-úiéióãii'Àõer_e r,llonzscFrwâNBoRN, AssessoR rr, marrrcuià 

";à#üGã, totada noDê-peÍtamento d€ proteçáo sooaí.espectat_ôpsE, É;ffi ôàr*oo, p"r,a partir de et12tz020 e durante-toda ri ,igànãa dã úlià, õite que seja

íÊEillx'ã"'f,"Jfl 'J:B.r?tml,T;rut*t;d*:iii:lmir:*:
o ESTADO OO AMAZONAS, porinterméoio Oa silãrtã' j; Estedo daAsslstêncta soctalsEAs, atrav& do funoo estaaüi'iJ lsslstência



GECcJN
N' r*t

Soclal+EAS, e o ABRtcO-O
CIENTIFIQUE§E,

GABINETE DA SECRETÁRLA
em Manâus! g de dez€mbro de

coRAçÃO DO PAt.
CUIIIPRA§E o PUBUoUE§E.
DE^ESTADO DA ASSTSTÊNCrÁ soctAL,
2020.

UGÊNctA: 12 (doze) meses,
OBJETO: S€Mços eventuals
VALOR:

a partiÍ do dia 10 de dezembro
em inbrmátlca.

O valor mensal é de RS 3.263,08 (três mll, duzentog o sessentâ s
três reals e oib cênbvos) e o r/alortotal é de RS A9.

ê e cênta\os).
As desposas @m execução

Secrêtária de Esüâdo da Assis!ênciâ Sociat a
Protocolo 30296

do pr€sênt€ Termo @ÍToráo, pr€sente exerclcio, à conta da seguinteno
DotaÉo Orçamêntár.ia Emp€nho: Unidade orçamentárla: 16í 0íe

SEGRETÂRIA OE E§ÍADO DE AS§ISTÊNCIA SOCIAL

1^s:er5rJ14J8§Jf [$H'lg3t?É"^ffi1.ffi :..;,,**"de suas atdbulgóes legais.

I ' REG,'TRAR 
loença à "o*ffii?tJt*o' r*ry patrícia parxão srva,Ass€§sor r, por í20 (cento e üntel oraÀíônüio'Jti!iàiàôiol

GABTNETE oa seinerÁnn oÊ eêraóôõr iõériiÉírtie socrAL _SEÂS, em Manaus, 10 de dezembÍo d e2o2}.

uarucíun rexEnA DA cosrA
SecÍêtária dê Estado da AsststênOã óoOat

SecBtâria de Estado de Desen\olvlmento Econômico, Clênda, TeÇnoÍogia
Ampliaçáo,

e lnoviaÉo; Programa Ttlbâlho: u. 122.OAO1 .2643,000íde
ModemizaÇáo ê Manut6nÉo lnÍreesüutura Tecnológica lnformaçãodB da e
Comunlcação; Fonte do Recurcos: 600000 Recursos FTI: Naturozâ01 do
da Despeaa: 33904008 §crvigoe ProfissionaÍs Trc;TécnlcoE de tendo
sido êmltlde pêla CONTMTAMTE, 1no20, Nots do Emponho€m gt1
Íto 2020NE00387 no \rglôr de RS 3.263,08 (rês mil, duzentos sessenla etês reais 6 oito cenhrcs), saldo a empênhar no próximo exercÍcioÍicando
Íinanceiro,

PÍgtocolo

^ JÓRloDEALBUQUERQUEVEIGAFILHo
Secretário de Estado de Desenvolvlmento Econômico, Clência.

Tecnologla e lnovação

Ptltocolo 30393

EDUAROO COSTA TÂVEIRA
Secretárlo de Estado do Mêio Amblente

EXTRATO

EE§qE;. Termo de Fom€nto no o7l2020 . Sedecu.
Vl9Êl.lc.lA: z (dois) meses, â contarda assinatura do t€rmo de transÍeÍência
rolunÉria.
PÁRIS$. §edecd e o hstituto projeta planeta Ciência, Tecnologia éÍnovaçáo SustenÉvel.

9ryEIQi Apolar as açóes de qualirioação proÍissionat desenvotvidas peta
Sedecti, bmenbndo o trabâtho de 40ô (quatÍocentos) Jováne e adultos,através da.quatificagáo proíissional p"ra àüaçao no ftã; cÍe trabalho
nas âreas d€ quBlidade, administratj\tr, comsrcial e informática.
\taLpR: o lalorlotat é de R$44o,ooo,oo (quatroceniosãluàãnta mil re"isl,
sando a parcêta única de R$4Oo,OOO,O0 iquatrocentoi miiiãaislOa respoá_
sabitidade do pARCEtRo púBLtcO, em'razã"d; il;il;;áflamenrar no75l2o2o do Deputado EsEdual FetÍpe Souza, 

" 
o *fo, o" ÀS +o.ooo,oo(quarenta mil reais) do PARCE|RO inVeOO.'

POTAqÃO. QRGAMENTÁR|A. E EMPFNHo: As despesãs co,,nexecuÇáo do Termo de FomentoãneEãããiL oã seguint" oot"ção
Orçâmentária: Untd-adê orçam€ntária: r or or - Su.r"t"f Jil oe"enrotvi-
mênto Econômlco, Clência, Tecnologia e fnoraçao, Êrãg-á.ã oe TrabaÍho:
04.3_63.3302.2000.0011; Fonte Recúrso: orziôãôo -ôáüün" oo rrnoode ParticipaÉo dos Estâdos e-do Dietrtto Ê"olãr; ü"trãia Despesa:33504i99 - DiveÍ§as Contribuiçôes,. uiscriminaOos-ü üoiare Emponho
ne 

-2020NE004íí, com data dé emissáo 
"^itiiiioii,'-no vator oe R$400.000,00 (quatrccentos mil reais).

. JóRTODEALBUQUERQUEVEIGAFILHO
Secretário de Estado de Desenvolúmento eônáiiitã, cien"i",

Tecnologla ê lno\raÉo

Prctocolo 30r&t3

Espócie: Têrmo de oon]§lo n.o ognozo. pÍocosso n.o:01.0 1.0301 o.t. oo ooo244.2o2oÉ.ãá;ã,ilà"ffi üíf, Í:í'É,rXT;;Sl,1"rX?l;"1;1"t..."fl:Ftl"i"i
obieto: O presente Têrmo de I?T?nq.F, por objeto a conjugaçáo de

iüIfi:lE&iTffiEltr:"S"t#tü""É#['fl 
,táríi:#%1:

comunidades da cidade de M363s5, oe acoruô Lm o'piã.riã o. Trabathode fls 106/1í4_sEMA constante do õ;õ, õ;,pãr!I'l"inr"so, 
""t"

EDUARDO COSTÂ TAVEIRA' secrgtário oe estaoo oo úâiàãmlente

Protocolo 303§4

*t-*, 0r,"o,
::il:,l,rEcNoLoGrA 

E rNovAçÃó, ;;,J d;;;;;;iisões resais,

APROVAR a €scala de ÍéÍias dos s€rvidorês da SEDECTI, para o exercíciodê 2021, nos termos do ArL62,.s3o, oa ler r.iol1ãí;i;í;,;àe sêsuindoas ortentações esrabelecidas na r;struçao lrorm"ü n"àõirio-àegseeo.

PÍotocolo gO!í2

257.8r'9-2A
dos 16ô.768-8 J

dos
Mota

016.789-{ C

GOMES
DE

MARIA
4-8 D

.oE
.795-1 E

OE 02.335-7 B
DA

02.310.1 B

c

MARIA
707-2 B

G

LVA FILHO
c

.51

SANDRO

DOS

LIMA

F

58.019-,t B
OE

128.318-9 I

ffi*.t"§#irffi :##irn*o,r1x1;"" s/A.



PLÂNO DETRABALHO
o coRAçÃo Do PAr

CNPJ í 3.434.6931000í -72 ,rS§;..,"... .

o coRAçÃo Do PAr

Nome CNPJ

13.434.693/0001-72

Endereço

Rua Francisco Pereira da Silva, n. 113 - Bairro:
Japiim ll.

barryhall@ocoracaodopai. org

E-mail

Ponto de referôncia: Próximo a SEDUC

ilunicípio
Manaus

UF

AM
CEP

69.076-780
Telefone

(e2) 3343-8321

Ngffi DO NE§FOilSAIEL PÉtÂ DA sqcrEptgFGtrlL-OsG
Barry Douglas Hall

Cargo

Presidente.
CPF.

335.ô08.702-91
RG

2899368-3
Órgâo Expedidor

SSP/AM

Endercgo

Rua Cássio Dantas n.15,
Petrópolis

UF

AM
CEP

69067-369
Telefone

(92) 3343-8321
(92) 99186-0909

RESPot{§ÁVEL rÉcurco PELO PRq'ETO

Elisângela dos Santos Cabral
Nome

a nal istadeplanejamento@ocoracaodopai. org
E+nail

CPF;

713.421.682-9í
RG

15228/j-0
Órgão Expedidor

SSP/AM

Cargo

Analista de
Planeiamento e
o

Proflssão

Assistente Social
N" de inscrigão no Gonselho

CRESS 3349

Endereço

Rua Dugue de Caxias, no 1576,
Praça 14 de Janeiro.

UF

AM
CEP

69020-14í
Telefone

(92) 3343-8321
(92) 99íe3-&+09

óncÃolerrloADE CNPJ

Endereço E<nai!

ISunicípio UF CEP TeleÍone

1
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DA

o Breve Histórico:

A OSC O Goração do Paitem como ilissão assistir e atender craanças e

adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade social e suas familias,
provendo proteção e cuidados com vista à reintegração familiar, transmitindo às

crianças o amor genuíno que vem diretamente de Deus, o Pai. Nesse sentido
nossa Visão é tomar-nos referência no acolhimento e atendimento pautado no

trabalho humanizado e qualificado. Alicerçados nos valores de
Comprometimento, Respeito, Disciplina e Transparência. A Finalidade propostra

em nossas ações consiste em proteger o bem-estar de crianças que se

encontram em situaçÕes de risco sociale pessoal, com uma sub especializaçâo

em crianças indígenas.

o Abrigo o coração do Pai é uma organização da sociedade civil -
OSC, que atua há mais de 08 anos na cidade de Manaus, dispondo de uma filial
O Coração do Pai no Município de lrandubalAM, cuja finalidade desde a
fundaçâo volta-se a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente através da

oferta do Serviço de Alta Complexidade na modalidade de Acolhimento

I nstitucional, conforme Tipificação Nacional (201 3):

Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a
ÊamÍlias e/ou indivíduos com vlnculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do
servrço deveÉ ganantir privacidade, o respeito aos costumes, às
tradições e à diversidade de: ciclos de vida, ananios familiares,
raça/ehia, rcligiâo, gênero e orientação sexual. (fls. ,{a)

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

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

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

social, risco pessoal e social, abuso sexual, negligência, estupro de vulnerável,

maus-tratos, fragilização dos vínculos familiares, drogadição familiar; entrega
espontânea, e outros.

2
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Mesmo com avanços e desafios, vê-se a importância de concretizar

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

abrigo, não só no espaço fÍsico, mas também aprimorando as nossas atividades

eÍernas que necessitam de conduçáo, busca-se assegurar o serviço de forma

humanizada dedicado a crianças e adolescentes que encontram-se acolhidas na

osc, priorizando seu bemestar e garantia dos direitos fundamentais.

A instituição tem como principais eixos de atuação o atendimento na

área social, psicologica, sócio pedagógica, assistência a saúde e educação,

além de todos os cuidados diários, alimentação e atividades de desporto,

recreação, cultura e Iazerfundamentais ao bom desenvolvimento biopsicossocial

de todos os nossos acolhidos.

Os atendimentos prestados nos últimos 02 anos mantem-se como

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

bem como são utilizados os serviços e equipamentos públicos disponíveis na

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

acolhimento até que seja possÍvelo seu retomo à família de origem ou eltensa
e quando isso não é possÍvel, até ser colocada em família substituta através de

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

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

24h ininterruptas.

Caracterização do Entomo:o

Em relação à área de abrangência, O Abrigo Coração do Pai está

localizado na zona sul de Manaus, composta por mais 18 bainos, com o
quantitativo atual de 338. 674 habitantes sendo os principais bairros adjacentes:

Japiim l, comunidade do 40, Distrito lndustrial l, Petrópolis, Betânia, crespo e
Raiz. Em relação a comunidade do 40, Avenída Manaus 2000, Iocatiza-se

próximo à área de ocupação irregular onde os moradores dessa localidade vivem

em situação precária, desprovidos dos eixos de moradia, saneamento básico,

serviços de energia elétrica e água encanada regularizado, pois tratam-se de

casas construídas em áreas de risco de desabamento no entorno do igarapé, ou

)
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seja, sem quahuer típo de saneamento básico.

lnÚmeras manchetes policiais envolvendo os bairros adjacentes, a saber:
Força Tática detém quaüo suspeitos de táfico de drogas na Zona Sul de Manaus

(https://g 1 . globo. com/am/amazonas/noticia/2 o2o nzns); Em fusta mm armas e
drogas, homem é preso em Manaus (https://amazonasatual.com.br/em-festa-com-

armas-e{ rogas-homem€-presrem-manaus). Em relação à segu ran ça públ ica,

na extensão do baino Japiim, os relatos frequentes são de assaltos, praticado

por motoqueiros e furto a veículos.

Referente a captação de Recursos para manutenção do funcionamento
do Abrigo, é advinda da elaboração de projetos sociais submetidos as
Secretarias do Estado e Município, doaçÕes da Sociedade e empresas privadas,

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

':di Fdrb E*tinaçõo
Secretaria de Estado da
Assistência Social - SEAS
2018t2020

Convênio/ Termo de
Fomento/ Emendas

Parlamentares

Ações e Serviços

Fundo de Promoção Social- FPS
2018

Convênio/ Termo de
Fomento

Aquisição de
Equipamento

Vara de Execuções de Medidas e
Penas Altemativas- VEMEPA.

Termo de Cooperação
Serviços

Ministério Público do Trabalho -
MPT- 2016t2018. Termo de Cooperação Aquisição de

Equipamento
Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania-
SEMASC 201 8t2020

Termo de Fomento/
Emendas Parlamentares Açôes e Serviços

Empresa3M-viaFundo
Municipal do Direito da Criança e
do Adolescente - FMDCA
2018t2019.

Termo de Fomento Ações e Serviços

Secreta ria de Produção Rural-
SEPROR Parceria Apoio Alimentrar

Fundo Manaus Solidária- FMS
2418 Termo de Fomento Projeto Pedagógico

Hospital Adventista de Manaus-
SAMA 2016t2018. Parceria Serviços de Saúde

4
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I nstituto Universidade Campeâ
INUCAM 2018 Parceria Apoio Alimentar

Agência de Defesa Agropecuária
e Florestal do Amazonas-ADAF
2018.

Parceria Apoio Alimentar

Universidade Federal do
Amazonas -UFAM Parceria Apoio Alimentar

Juizado da lnftlncia e Juventude
Cível

Parceria
Serviços Jurídicos

Ministério Público Parceria ServiÇos Jurídicos
Defensoria Pública Parceria Serviços Jurídicos

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

principalmente referente à educação, onde as crianças e os adolescentes

estudam em escolas próximas a sede do Abrigo, ou seia, no próprio bairro

(CEMEI, Dr. Fernando Trigueiro, Escola Estadual Nathalia Uchôa, Escota

Estadual lzabelAngarita), ficando a encargo da equipe técnica do Coração do

Pai realizar regularmente procedimentos de matrículas, transferências e outros

serviços pertinentes, mantendo um constante canalde comunicação e interaçâo

com as escolas nas quais as crianças estálo inseridas.

Ressalta-se que desde Março12020, quando se iniciou a pandemia

COVID-19 em nosso estado, os acolhidos em idade escolar da Rede Municipal

e Estadual tem acompanhado as aulas remotas, contando com

acompanhamento individualizado prestado pela equipe pedagógica da oSC,

composta pela Pedagoga, Educadora Sociale Orientador Social.

Na área de saúde, os acolhidos utilizam os serviços, ofertados pelo

Sistema Único de Saúde -SUS, havendo ainda parceria com Unidades Básicas

de Saúde- UBS Japiim e outras da circunvizinhança, Central de Medicamentos

(CEMA), Unidades Hospitalares de Urgência e Emergência; Centro de Atenção

Psicossocial lnfantil (CAPSI), Centro de Atenção Psicossocial Ábool e Drogas

(CAPS AD), Centro de Reabilitaçâo em Dependência Química lsmaelAbdetAziz

(CRDQ), Fazenda da EsperaÍlÇâ, e Sistema Nacionalde Regulação (SISREG),

que dentre outros serviços possibilitam a marcação de consultas e a realização

de exames e intemaçÕes. Há parceria com Conselhos Tutelares, Centro de

5
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de Assistência Social (CRAS), localizado na área de abrangência do

Bairro do Crespo, Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS) do baino Japiim, 13o Distrito lntegrado de Polícia (13o DIP), e demais

órgão de proteção. Especificamente sobre a Fazenda da Esperança, enfatiza-se

que na atualidade há 05 genitores de acolhidos em tratamento para drogadição

na referida instituição, sendo acompanhados pela equipe técnica da OSC, por

meio de visÍtias e atendimentos regulares.

Condizente as vulnerabilidades do tenitório onde o abrigo está

localizado, pondera-se que em razâo do crescimento demográfico desordenado,

o baino ganhou comunidades adjacentes, e com isso, as vutnerabilidades do

tenitório, tornaram-se um fator social preocupante e crescente, tendo em vista a

visão social de que a zona onde o abrigo é localizado é ser considerada domínio

de tráfico de entorpecentes, pois é fronteira com o lgarapé do 40, Manaus 2000,

sendo frequentes os conflitos entre facções, que tem vitimado inúmeros jovens

e adolescents, os quais ou atuam diretamente com o tráfico, ou em sua maioria,

tem a vida ceifada por serem dependentes químicos e contraírem dívidas com

os traficantes, envolvendo assim a própria família nestas questões.

No período atual, o índice de violência letalpraticamente dobrou, sendo

que a maior prevalência antes circunscrita à região metropolitana se expandiu

para cidades do interior, numa dinâmica que acompanhou um processo nacional

de interiorizafio do crime para cidades pequenas. Por outro lado - tendo em

vista a amplitude e posição geográfica do Estado, que faz fronteira com Peru,

Colômbia e Venezuela -tenitório importante para a logística do narcotráfico, a

cidade tem em todas as zonas da Capital, região disputada por facções penais

como Comando Vermelho e Família do Norte que protagonizaram cenas de

guerra e morte em toda comarca.

Apesar dos índices de violência ganharem destaque na mídia, destaca-

se que o baino Japiim configura-se como o mais populoso baino daZona Sul e

de grande importância para a economia da capital amazonense, pois na

abrangência localizam-se grandes áreas comerciais e prédios importantes,

como já mencionado, além de hipermercados e atacadistas.
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Como potencialidades cita-se alguns pontos referência importrantes para

o desenvolvimento da capital amazonense entre os quais: a Secretraria de Estado

de Educaçao (SEDUC), a universidade Federat do Amazonas (UFAM), a

Universidade Nilton Lins, o Shopping Studio 5, o Polo lndustrialde Manaus (PIM)

e Rede de Hipermercados. As atividades econômicas desenvolvidas nos

anedores da lnstituição são: Oficinas para consertos de carros, borracharias,

locadoras de veículos, panificadoras/confeitarias, sorveterias, lanchonetes,

bazares, drogarias, academia de ginástica, lojas de materiais de construção,

feira coberta, petshop, clínica veterinária, fábricas de produtos e matérias primas

diversas, cinemas, postos de gasolina e drogarias. Estão também situadas nas

proximidades: Associação de Alcoólicos Anônimos, lgrejas católica e
Evangélicas.

Visando investir na comunidade, o abrigo tem empreendido na

realização de a@s educaüvas, Rodas de Conversas, atividades relacionadas

ao Calendário anual, distribuição de alimentos, oferta de encaminhamentos

sociais, sempre primando pela emancipação socialdos indivíduos.

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

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

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

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

motivo, o Abrigo O Goração do Pai tem investido e priorizado suas açÕes afim

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

bem como saiba exercer os seus direitos e deveres de Íorma participativa e
cidadã.

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

o Abrigo o coração do Pai, configura-se como um serviço que oferece

Acolhimento lnstitucional e provisório para crianças afastadas do convívio

familiar por meio de medida protetiva de acolhimento institucional em abrigo. A
OSC encontra-se atualmente com o quanütativo de 25 residentes, muito embora

a solicitação deste Plano de Trabalho envolva 20 crianças e adolescentes, que
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traduz o indicado para as lnstituições de acolhimento. Este público, é egresso de

disfunções familiares, conflitos, tendo vivenciado as mais diversas situações de

violação de direitos a saber: abandono de incapaz, vutnerabilidade social, risco

pessoale social, abuso sexual, negligência, estupro de vulnerável, maus-tratos,

fragilização dos vínculos familiares, drogadição familiar; entrega espontânea, e

outros.

O abrigo, recebe tem como portas de entradas de acolhimento mais

frequentes, a Rede Socioassistencial: 1) Poder Judiciário (entrega espontânea_

P§eto "Acolhendo Mdas" e Determinações Judiciais como Medida de Proteção;

2) Conselhos Tutelares de Todas as Zonas da cidade de Manaus, e em alguns

casos do lnterior do Estado; 3) Delegacia Especializada em Proteção à Criança

e ao Adolescente, e demais órgãos que compõem a Rede. Sobre estes

encaminhamentos, reitera-se que todos demandam de Ordem Judicial.

Das 25 crianças e adolescentes acolhidas temporariamente, temos 18

famílias representantes, sendo o referido quantitiativo, resultante da quantidade

formada por grupo de irmãos (5), e (13) responsáveis tem apenas um filho

acolhido.

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

acolhidos em nossa organização em geral é de famílias em vulnerabilidade

pessoal ou social diversa, ou até mesmo situaçÕes que resultaram no

rompimento dos vínculos familiares e consequente afastamento das crianças ou

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

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

adolescentes acolhidos também vivenciam situações de vulnerabilidade, tais

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

e renda e várias outras situaçÕes de vulnerabilidade, o que dificulta o acesso

desses usuários aos serviços públicos.

O Diagnóstico Social do ano de 2019, revelou que por meio dos estudos

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

devido ao uso e abusode substancias psicoativas dos familiares, cujo percentual

é elevado de pais e responsável de crianças e adolescente com problemas de
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alcoolismo/ dependência química, situação de rua, e envolvimento com tráfico

de entorpecentes.

Novamente fazendo alusão o Diagnóstico Social do Abrigo O Coração do

Pai no exercício de 2019, destaca-se que dos 24 acolhimentos o quantitativo das

causas foram: (7) Risco Social e Pessoal; (10) Abandono de lncapa4 ()
Negligência e Maus-tratos; (3) Vulnerabilidade Social; (2) Estupro deVulnerável;

(1) Lesão Corporal.

Os casos de reincidência, logo que detectados são comunicadas as

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

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

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

no c€rso das crianças em idade escotar. Desde o inicio das atividades do abrigo,

as reincidências totalizaram 12 no geral, cujo quantitativo e motivadores são os

seguintes:

a- (3) Risco Sociale Pessoal;

b- (2) Entrega espontânea;

c- (4) Entrega por desistência da Adoção;

d- (í) Abandono de lncapaz;

e- (1) Negligência e Maus-tratos;

f- (í) Estupro de Vulnerável.

Em se tratando da escolaridade dos pais ou responsáveis dos acolhidos

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

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

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

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

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

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

c:rpaz de reduzir os níveis de desigualdades de renda, além da redução

significativa da criminalidade. Trazendo para a sÍtuação dos acolhidos no Abrigo

O Coração do Pai, percebeu-se que os familiares que representam este público,

em sua maioria sequer concluiu o ensino fundamental.
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tocante a situação de trabalho e de renda das 1g famírias

representiantes dos 25 acolhidos: (02) Mercado Formal; (01) Mercado lnformal;

(03) sustentam-se do Benefício de Prestação Continuada-Bpc; (02) Serviços

Autônomos (vendas); (03) Diaristas; (08) Não lnformado.

No abrigo, os inÍantes recebem assistência integrale personatizada, por

meio de atendimentos sociais, psicológicos, pedagógicos, além de todo suporte
pediátrico, sempre acompanhado por técnicos especializados. Busca-se

também o favorecimento do convívio familiar e comunitário, conforme

determinação judicial, utilizando-se serviços e equipamentos públicos

disponíveis na comunidade local.

As crianças e o adolescentes residem na unidade de acothimento até
que seia possível o seu retorno à família de origem ou extensa e quando isso

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

oriundos das variadas zonas das cidades, o púbrico arvo tambem é
procedente de comunidades rurais, e municípios adjacentes, quando a
impossibilidade de acolhimento na oomarca de origem.

Nesse sentido, reitera-se que acothimento institucional é temporário, pois

busca-se a centralidade na família, e como medida de proteção sociat, segue o
princípio da excepcionalidade e da provisoriedade, cujo § 20, do art. Ig do

ECA/1990, incluído pela Lei no 12.0101200g, prevê:

§ 2o A permanência da criança e do adolescente em programa
de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2
(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fu ndamentada pela autoridade
judiciária (BRASIL, 1990, p. í0).

Compreende-se que o desenvolvimento da criança e do adolescente é
marcado por intrincados processos biológicos, psicoafetivos e sociais que

exigem do espaço que os cerca uma série de condições para que este

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

papel desempenhado pela família e pela comunidade no crescimento e formação

destes indivíduos jusüfica plenamente a importância deste direito.
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5- DESCR!çÃO DO PROJETO

PROJETO - serviço de Proteção social Especial - AIta complexidade na

Modalidade de Serviço de Acolhimento lnstitucional , Abrigo

oBJETo - Emenda Parlamentar destinada a aquisiçâo de Equipamentos para

Rede atualizada de informática.

5.í- PERíODO DE EXECUÇÃO:

INíClo: Novembrot2 OZO/,; TERMIIIIO: Maiol2021

5.2- JUSTTF|CATIVA DA PREPOSTÇÃO:

O Abrigo O Coração do Pai, conÍigura-se como um serviço que oferece abrigo
excepcional e provisório para crianças afastadas do convívio familiar por meio de

medida protetiva de acolhimento institucional em abrigo (ECA-Art. 101). O OCP é uma

organização da sociedade civil - osc, que atua há 0g anos na cidade de

Manaus, dispondo de uma filialO Coração do Pai no Município de tranduba/AM,

cuia Íinalidade desde a fundação volta-se a Defesa dos Direitos da Griança e do

Adolescente através da oferta do Serviço de Alta Complexidade na modalidade

de Acolhimento lnstitucional. Ressalta-se que no segundo semestre de 2020,
iniciou o trabalho com jovens por meio da "República Feminina" que consiste no

Serviço de aolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de
jovens com idade de 18 a 2í anos, em situação de vutnerabilidade e risco
pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou fagilizados; em processo

de desligamento de instituições de acolhimento, que não tenham possibilidade

de retorno à família de origem ou de c,olocação em família substituta e que não
possuam meios para auto sustentação. A meta do Abrigo, é ainda este ano,

também iniciar os trabalhos com a República Masculina, para assim atender
ambos os gêneros para jovens maiores de iB anos, ou emancipados.

Na atualidade o OCP ampara crianças e adolescentes na faixa etária de
(0-18 anos), estando atualmente com o quantitativo de z5 residentes,

11



il':.

PLANO DETRABALHO
o coRAçÃo Do PAt

GNPJ í 3.434.693/0001 -72

de direitos tais como: abandono de incapaz,

vulnerabilidade social, risco pessoale social, abuso sexual, negligência, estupro

de vutnerável, maus-tratos, fragilização dos vínculos familiares, drogadição

familiar; entrega espontânea, e outros.

Para o cumprimento de suas atividades e objetivos a OSC atua por meio

de execução direta de projetos, programas ou ptanos de a@es correlatas por

meio da doação de recurcos Íisicos, humanos e financeiros, inctuindo a

prestação de serviços intermediários de apoio a ourtras organizações sem fins

lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Nesse sentido, a tecnologia da informação (Tl) está presente em

praticamente todas as nossas atividades diárias. A maioria dos dispositivos com

que interagimos possuem alguma forma de microprocessador (MGGEE e
PRUSAK, 19%). A tecnologia de um modo geral exerce um papel de destaque

como influenciadora de mudanças e, a Tl em especial, é tiambém considerada

como um fator potenciador de desenvolvimento e fator facilitador da aüvidade

administrativa, sendo, segundo Torres (1995), o principal etemento de mudança

nos dias de hoje, por ter uma capacidade de integraçâo intra e lnter

organizacional;

Nesse aspecto, a OSC busca com a utilização dos recursos de tecnotogia

da informação atender as necessidades de nossas crianças e adolescentes,

além de contribuir com a eficiência da gestação interna e externa por meio das
parcerias e equipamentos utilizados para suprir as demandas dos acolhidos. lsso

implica em investimentos paÍa a renovação de nosso sistema de Tl, o qual

encontra-se desatualizado interferindo no desempenho efetivo de nossos

serviços e atividades diárias. Para tal fiaz-se necessário a disponibilização de

recursos para a aquisição de í8 notebooks atualizados e í Disco Rígido
adicionat de í TB @pazde atender de maneira satisfatória nossos objetivos,

qual seja: a promoção de assistência plena as nossas crianças e adolescentes

com absoluta prioridade; e ainda na prestação de contas com as parcerias já

constituídas, sendo esta uma busca continua para o alcance de nossas metas

em oferecer serviços de acolhimento com excelência ao nosso público alvo.
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A atualização tecnológica é um aspecto muito importante, visto que, nos

últimos anos, os equipamentos e as plataformas de sistemas operacionais se

tomam obsoletos com crescente rapidez, em média a cada cinco anos. A adoção

dessas novas tecnologias é caractenzada por fatores de ordem positiva,

sobretudo, em tempos de Pandemia - COVID -19, como a facilidade de acesso

às informaçÕes, flexibilidade de apresentação, celeridade nas informaçÕes em

geral (processo iudicial, doa@es, prestação de contias, dentre outras),

comunicação em tempo real por meio de vídeo chamada, (fortalecimento de

vínculos dos acolhidos), aulas "online", de modo a agregar valores aos usuários

(crianças, adolescentes, colaboradores em geral) a partir do momento em que

são incentivados a utilizar as tecnologias disponíveis com maior efetividade. De

acordo com Litwin (2001), as tecnologias utilizadas como ferramentas para a

construção do conhecimento sofrem velocíssimos processos de mudança, em

termos de tempo, custo e esforço. Dessa forma, aprender a trabalhar com

modemas tecnologias implica aprender em condi@s de variação constante.

Nas organizaçÕes, a importância da informação "aumenta de acordo com

o crescimento da complexidade da sociedade e das organizaçôes. Em todos os

níveis organizacionais (operacional, tático e estratégico), a informação é um

recurso fundamentaf (FREITAS ef a/., 1997, p.24\.

Quanto aos aspectos Pedagógicos - A tecnologia da informação, que

envolve o computador, a telemática, a intemet, o chat, o e-mail, a lista de

discussão, a teleconferência, entre outros, permite esse alargamento do espaço

de ensino-aprendizagem, além de tornar o processo mais eÍiciente e eficaz, mais

motivador e envolvente. Leivas (2001) enfoca ainda os diversos objetivos pelos

quais os computadores podem ser incorporados às atividades pedagógicas,

especialmente o de acender nos alunos o desejo de aprender, o entusiasmo pelo

conhecimento, o prazeÍ e a alegria da descoberta.

Os recursos de Tlfacilitam a pesquisa, a construção do conhecimento em

conjunto e a comunicaçâo entre alunos e professores, além de apresentar novas

formas de fazer projetos e simulaçôes de resultados. (MASETTO, 2001). As

salas de aula virtuais (web salas) são espaços paÍa a realizacfro de eventos

complementiares ao processo de aprendizagem a distância.
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relação a utilizaçâo da tecnologia pelos profissionais do Serviço

Social e Psicologia (Acolhimento e Família Acolhedora), faz- se necessário o

registro e armazenamento de todas as atividades realizadas com as crianças e

adolescentes, de maneira segura e eficiente, de forma a possibilitar sua

recuperação imediata, tendo em vista o histórico de vida de cada acolhido e seus

respectivos familiares, elaboração e envio imediato de relatórios diversos ao

Juizado da lnfância e Juventude, e demais órgãos de proteção e de Direitos da

criança e do adolescente.

Referente as questÕes administrativas que envolvem (Secretaria,

Recepção, Direção, Presidência, Coordenação), as atividades são reatizadas

diariamente com a utilização da tecnologia por meio de notebook, sendo emitido

e recebido documentos diversos da OSC, elaboração de oÍícios diversos e

certificado para as parcerias, e agradecimentos das doaçÕes recebidas.

Relacionado aos setores Financeiro e Planeiamento, o uso da

tecnologia toma-se indispensável, tendo em vista a emissão de notas fiscais,

contracheques, registros de colaboradores, realização de orçamentos em geral,

elaboração de planos de trabalho, acompanhamento de editais diversos, assim

como toda comunicação necessária a prestação de contas e contato com os

órgãos estaduais e municipais, além dos parceiros e membros da sociedade civil

que tianto auxiliam na captação de recursos.

Concernente as atividades realizadas pelo Estoquista o equipamento

facilitará o registro de controle do estoque (enúada e salda de materiais), registro

e acompanhamento de validade de alimentos, assim como as necessidades de

gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, uma vez que grande parte dos

mantimentos é proveniente de doações sazonais.

A destinaçâo do valor integralda Emenda será para custear a compra de

materiais permanentes de equipamentos para atualização da Rede de

informática no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

lnformação e conhecimento são assim elementos chaves na sociedade

atual e embora importantes nas sociedades que se antecedem tomam-se aqui

fatores primordiais, essenciais e decisivos por serem recursos intangíveis, não

esgotáveis e não deterioráveis.
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Diante dessa breve exposição de alguns fatores citados e mediante a

demanda de acolhimentos de crianças e adolescentes com direitos violados é

que nos levam a necessidade de pleitear a execução desse projeto.

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

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

a OSC busca trabalhar viabilizando a garantia da proteção integral das crianças

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

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

proteja e potencialize a família para exercer o papel de socialização e proteção;

desenvolvirnento de ações que acarretem no fortalecimento, reconstrução e

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

assistidos, que temporariamente vivenciam o acolhimento institucional.

5.3 - COMPROVAçÃO TÉCNlcA

Técnica Função Formação/ Registro
no Conselho

Karina Santos de Abreu Coordenadora- OCP
Manaus

Serviço Social
CRESS 2949

Edvânia de Souza Alencar Assistente Social-
OCP Manaus

Serviço Social
CRESS 4502

lsabel da Graça Vasconcelos Psicóloga- OCP
Manaus

Psicologia
cRP 20/03758

Rosângela Albuquerque da S.
Toledo Banos

Coordenadora- OCP
lranduba/Am

Pedagogia
CFEP 19001462

Natália de Souza Mano Assistente Social-
OCP lranduba/AM

Serviço Social
CRESS 8O8O

Adrielle Vargas Meira Psicóloga- OCP
lranduba/Am

Psicologia
cRP- 20/09999
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5.4- GERAL

Assegurar proteção integral e assistência necessária as crianças e

adolescentes que vivenciam o Acolhimento lnstitucional no Abrigo O Coração do

Pai - Sede Manaus e Unidade de lranduba-AM, priorizando o acesso à rede

tecnológica, integrativa e inclusiva de serviços essenciais, que fomentem a

efetivação dos direitos.

5.5. OBJETIVOS ESPECíFICOS

í) Fortalecer as a@es integrativas e inclusivas direcionadas a efetivação

dos Direitos fundamentais da criança e do adolescente, propiciando a

agilidade processualcom o uso da tecnologia da informação (Tl).

2) Garantir a plena realizaçáto das atividades da educação formal, frente ao

momento de pandemia, por meio do acompanhamento as aulas remotas

e ações da equipe pedagógica da OSC - Sede Manaus e Unidade de

lranduba-AM.

3) Estimular o fortalecimento dos vínculos familiares das crianças e

adolescentes acolhidas visando a reintegração a família natural, extensa

ou substituta.

5.6 - PÚBLICO ALVO

Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, acolhidas

institucionalmente, por Medida de Proteção.

5.7. i,IETAS

1. Fortalecer as ações integrativas e inclusivas direcionadas a efetivação

dos direitos fundamenta's de 20 crianças e adolescentes, propiciando a

agilidade processual com o uso da Tecnologia da lnformação (tl), por
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meio da aquisição de 18 notebooks e í disco rÍgido, dos quais 14 serão

instalados na OCP - Manaus e 4 serão destinados a Unidade de Iranduba-

AM.

2. Garantir em 100% a realizaçÉ,o das atividades da Educação Fonnal das

crianças em idade escolar, frente ao momento de Pandemia, por meio do

acompanhamento as aulas remotas e ações da equipe pedagogica da

osc.
3. Estimularo fortalecimento dos vínculos fratemos em 100% dos acolhidos

autorizados em manter contato com familiares, visando a reintegração a

família natural, extensa ou substituta.

6. PROCEDIilTENTOS iiETODOLÓGrcOS

As atividades realizadas através da presente Emenda, priorizam o

atendimento integralà 20 crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente

como medida de proteção. Em relação aos objetivos propostos, buscar-se-á

mantero atendimento individualizado e personalizado, conforme estabelecido na

Resolução 109/2009: Ter ambiente e condições favoráveis ao processo de

desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente".

Tendo como base os princípios e diretrizes do Estatuto da criança e

Adolescente (EcA), orientações técnicas para o Serviço de Acolhimento

lnstitucional, e Tipificação Nacional, a metodologia aplicada ao projeto dividiu-se

em 03 fases:

Fase I - Recepção e Acolhida:

í'1 Acolhimento lnstitucional- Destinado à 20 beneficiários, advindos

das portas de entrada da Rede Socioassistencial, mediante Guia de

Acolhimento Judicial, havendo novos acolhimentos, conforme demanda,

sendo devidamente acompanhados pela equipe técnica da OSC

(Assistente social e Psicóloga). o comunicado de Acolhimento é

t7
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encaminhado ao ambiente virtualdo TJAM, por meio da Coordenadoria da

lnfância e Juventude Cível.

í.2 Elaboração do Plano lndividual de Atendimento Plano lndividual
de Atendimento ÍPlA) - Realizado (1) vez por semana na Sede da OSC,

conduzido pela equipe psicossocial, com carga horária de 02 horas,

sendo envidado por mídia digital ao Juizado da lnffincia e Juventude

Civel.

Meta Previsla:24, PIAS no período de vigência do projeto.

Fase ll- Progressão da autonomia individual, familiar e social
o 2.l Acompanhamento Pedagógico das Aulas rcmotas.
o Carga HoÉria: Aulas 3 vezes por semana, 03 horas diárias fiá incluindo

a realuago das aüvidades), nos turnos matuüno e vespertino,

comprovadas mediante planilha de atividades e registros fotográficos.

. Meta Prevista:72 atividades.

Fase lll- Participação da vida comunitária

o 3.í Fortalecimento dos Vínculos Familiares.

Realizado pelo Serviço social e psicologia, por meio de vídeo chamadas

com os familiares dos acolhidos, provenientes de Famítia natural, extensa

ou substituta, cujo infonme com os devidos registros é enviado

digitalmente ao Juizado da lnfância.

Carga HoÉria: 01 vez por semana.

ileta prevista: 24 contatos.

"Se a genÍe quiser modificar alguma coisa, é pelas cianças que devemos começar.

Devemos respeitar e educarnossas cianças pa,.a que o futuro das nafies e do planeta seja digno"

Ayrton Senna

18



â.cê.

PIáNO DETRABALHO
o coRAçÃo Do PAt

GNPJ I 3./t34.693r000í -72

RAMA DE DASTIVIDADES

lndbadorFblco, DuÍacãoEr EÍÂPA EIPECIFEIGAO lffiü Tamlho

í. Fortabceraseções
int€grativas e indusivas
diecionadas a eHivação
dos dircitos fundamentais de
ã) crianças e ado!êscnbs,
propichndo a agi[dade
processual com o uso da
têcnologia da iníoímaçáo
(fl), pormeio de aqubição
de 18 notebooks e I disco
rlgido.

1.1 Efetivar a
conpra dc
equDamentos para
atuatização da Rede
de lníomátie que
atende a OSC e
benêficia diretiemente
os acolhirlos.

Aqutsção de 18 nobbooks
e I disco Íígido parâ a
ÍeslizaÉo do trabelho gbbal
dos colaboradorea em
atenÉo aos acolhilc nas
demandas, adminbhativas,
sociais, psicológicas,
pedagógicas, estoqu€ entÍe
outÍos.

Cdanças
ê

Adolescentes
20

Nov
2020

Maio
2021

1.2 Acolhímento
lnstitudonel-
Desünedo à 20
bengficiáÍioo,
advindos das portas
de enEada da Rede
Soci.,essastêÍrciâ1,
rnedianb Guia de
Acohinento Jr.rdhial,
harcndo novc
acolhiÍnêÍúG,
confonne dernanda,
sêndo dêvidaÍnêntê
ecompanhados pela
eguipe técnica da
OSC6s5Lnt"
Social e Psicólooa).

Lbtra das 20 crianças e
adole3cenbs benefrciáfias
comoproieto, b€mcomoos
acdhimedos realizdoo no
pêÍlodo, advindc das
poÍtas de enfâda da Rêdê
Sociocsisúencbl, rediante
encaminhameúo virtual de
Comunica«lo de ao arnbiente
virtual do TJAM, por íÍrêio da
Coordenadoria da lnfância e
Juvêntudê Cívê|.

Crbnças
o

Adolescente§
20 Nov

2gl0
Maío
2t2',1

1.3. Elaboração do
Plano lndividualde
AtendiÍnento (PlA) -
Realizado (í) vez por
senuna na Sede da
OSC, coÍduzido peh
êquipe psicossocial,
corn caÍga hoÉda de
02 horas, sendo
envklado poÍ mídaa
digital ao Juizado da
lnÍância E Jwenlude
Gível.

Realizado (1) v€z por
semanâ na Sede da OSC,
conduzido pela equipe
psicmocial, comcalga
hoÉria de 02 horas,
encaminhado por meio
dBital ao Juizado da
lnftlncia e Jwentude CÍvel-

Crianças
e

Adolêscentês
24 Nov

2020
Maio
2021

2. Garantirem í00% a
realização das atividades da
educaçâo foÍmal dag
oianças em ilade escolar,
frente ao molnento de
pandemla, por melo do
eoornpanheínênto as aules
Íêmotas e açÕes da equipe
oedaoóoica da ôSC-

2.í Acompanhamento
Pedagógico nas Aulas
ÍBÍnotas ê atividades
escolares.

Aulas 3 vezes por semana,
03 horas diárias (á incluindo
a realiz*So das ativkJades),
nos tumos matuüno ê
vespêrtino, comprovadas
mediante planilha de
atividades e registros
Íotográficos.

Crianças e
Adolescentes e

Equape
pedagógica

72 Nov
2020

Maio
2021

3. Estirnular o fu rte ledÍÍEnto
dos vínculos fatemos em
100% dos acolhklos
autoÍizados em manter
contato coÍÍr familiaÍos,
visan<lo a rêinteg@o a
Íamília natural, o(tênsa ou
substftute.

3. Fortalocimento
doo Vlnculoe
FamlllatEs.
Reatizado pela equipe
técnica, por meio de
vÍdoo, qrjo infoÍÍne
com os devido§
registros é enviedo
digitalmente ao
Juizado da lnftlncia-

Aúendimênto pskresocial
por rrio de vídeo
chamadas com oe Íamiliarcs
dos @lhidos, provenientes
de Famílh níurel, eldênsa
ou subsüluta, erjo inÍorme
com os dÊvaíJos registroe é
enviado digitalmente ao
Juizado dâ lníância.

Equipe téanica
Ghnças e

adolescentes
Família Natural,

Extensa ou
Substituta

21 Nov
2020

Maio
2021

l9
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RESULTADOS:

oqFütÇ Ery?oqoú futncücdecrydlrdo f,rkúdortrlfrceçfo FoÍhüdr
colá

Fortalecer as @s
integrativas e inclusivas
direcionadas a efeüvação
dos direitos fundamentais da
siança e do adolescente,
propiciando a agilidade
processual com o uso da
tecnologia da inbrmação
(r0.

1 .2. Garantir em sua totalidade
os direitos íundamentais de 20
crianças e adolescentes
acolhidas institucionalmente.

1.3. Agilizar o levantamento de
dados para Elaboraçâo do
Planto lndividual de 1ü)% dos
Atendimentos.

1.1. Adquirir equipamentos de
lnformática para viabilização
do trabalho destinado a
assistência integral a lO0olo
dos acolhidos

Encaminhamento de
Orçamentos e comprovantes
de compra dos equipamentos.

Encaminharnento da lista de
Beneficiários do Projeto, bem
oomo os Registros de
acolhimentos que se
realizarem no período.

Evolução doe assistidoe
registrado em Plano lndividual
de Atendimento- PlA,
encaminhado ao Juizado,
anexendGse os
comDrovante§.

Mensal

Garanür a plena realizaçâo
das atividades da educa@
formal, fente ao momento de
pandemia, por meio do
acompanhamento as aulas
remotas e a@s da equipe
pedaoósica da OSC.

2.1. Farorecer em 1(X)7o o
acompanhamento Pedagógico
Aulas remotas e atividades
escolares.

Encaminhamento de planilha
de atividades e Íegisüos
fotogÉficos. Mensal

Estimular o fortalecimento
dos vínculos Íamiliares das
crianças e adolescentes
acolhidas visando a
reintegração a famllia
natural, e)densa ou
substitía.

3.1. Propiciar o Fortalecimento
dos vínculos familiares de 20
assistidos na OSC por meio de
video chamadas oom a família
natural, odensa ou subsütuta.

Registrros em instrumental da
equipe técnica, com as devidas
comprovagões fotografi as.

Mensal
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RECEÍTA
. 
VALOR (R3I

Emenda Parlamentar proposta pelo Deputado Ricardo Nicolau RS 80.000,00

TOTALOA RECÊ]ÍA § 80.000,00

9.í RECEITAS PREVISTAS

9.2 DESPESAS PREVISTAS

9.2.í PLANO DE APLTCAçÃO

9.3 DETALHAMENTO DAS DESPESAS

E3PEEAS

CoMPUTADOR (ESTTLO NOTEBOOK), COM PROCESSADOR 17,8 GB DE
RAII', SSD DE 24G256G8, COM TECLADO NUMÉRICO E TELA DE 15.15,6

R$ 79.651,62

R$ 348,38HARD DRIVE DE I TB

TAüoR . TIL EIS DESPEEAS RD 80.@,00

If;do
mm w,dc, tHüdt ü

YÂLgR R3

1

CoMPUTADOR (EST|LO NOTEBOOK),
COM PROCESSADOR 17,8 GB DE

RA[I, SSD DE 240-256GB, COM
TECI.ADO NUMÉRICO E TEIÁ DE le'

15.6

UN 18 R$ 4.425,09 R$ 79.651,62

2 HARD DRIVE DE í TB UN 1 R$ 348.38 R$ 348,38

TOTAL GERAL Rss0,@0,00

27



PI.ANO DETRABALHO
o coRAçÃo Do PA!

GNPJ í3.43{.6931000{-72
t! ..,

í0. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2020. CONCEDENTE

í2- DEC|-ARAçÃO DO PARCE|RO PR|VADO

,çto

í3. APROVAçÃO PELO PARCETRO pÚBLrcO

NOV'
2020

BEzt
2020

JANI
2021

FEV/
2021

MAR/
2A21

ABR'
2021

ITAI'
2421

80.000,00

Na qualidade de Representante legaldo Parceiro privado, declaro, para fins de prova

junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer

débito de mora ou situação de inadimplência do proponente com o Tesouro Estadual ou

qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual que impeça a transferência

dos recurcos.

Pede Deferimento,

Manaus, AM, 19 de novembro de 2O2O

?F\
+OJilo

ro

LOCAL e DATA:

fílo'ncuuc§ .rAÉ 2020.
PARCETRO pÚeUCO:

(Representante Legal dos recursos na unidade cedente)

))


