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Av. Darcy Vargal 7 - Ctra@a
Fone: {921 2121-7AZl
Manaus-AM - CEp 69050{20

TERMO DE FOMENTO NO 02612020 - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O26I2O2O.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
AsstsrÊNcn soctAL - FEAs E AssoctaçÃo óÉ
APOIO AS MULHERES PORTADORAS DE
CÂNCER

No dia 15 de dezembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCA soclAL-sEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 6g.050-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermeoiJ oa
SECRETARIA DE ESTADO DA ASS§TÊNCIA SOCIAL.SEAS, CNPJ NO
01'742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCIA SOCTAL -FEAS, CNPJ No 01.A79.142/0001-59, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PUBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICÍLIA TEIXEIRA DA cosTA, brasileíra, casada, servidora pública estaduat,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 1g3.07g.962-91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de porto seguro, no s00, Flores, cEp 6g.osg_0g0,
MANAUS/AM, E dO OUtrO IAdO, ASSOCTAÇÂO DE APOIO AS MULHERES
PoRTADORAS DE cÂNcER, CNPJ: 08742.32g/ooo1-30, Associação prívada, com
sua sede em: Rua wenceslau Bras, no gz4 - cJ Dom pedro I - Dom pedro cEp no
69'040-200, Manaus/AM, neste ato representada por sua representante legal, a Sra.
ADELAIDE MACHADO PORTELA, brasileira, médica, com inscriçáo no Rô sob o no
420557'a, SSP/AM, e no CPF sob o no 135.639.982-72, com residência e domicílio
em: Av. dos Expedicionários, Ed. Barão do Rio Negro, Apto.202, ponta Negra, cEp
no 69.037-000, Manaus/AM, doravante designada Éancgtno pRlvADo, tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n' 01.01.03í701 .ooo517t2o2o,
doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante
nominadas, é assinado o presente TERMO DE FOME]{TO, de acordo com as minutas
aprovadas no Processo n' 001783/2016-PGE e 87t1s - PGE/AM, que se regerá pela
Lei no 13.01912Ô14, Resoluçâo n" 12t12e lnstruçáo Normativa n" 0g/2004-SCI/CGE,
e pelas cláusulas e condiçÕes seguintes:

cúusuLA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da
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Deputado EstadualAdjunto Afonso, prestar atendimento a 40 mulheres portadoras de
câncer, em situação de vulnerabilidade social e provenientes do interior do Estado,
com a oferta de acolhimento institucional, atendimento psicossocial e o
desenvolvimento do seu autocuidado. Para fins de realizar oficinas de capacitação
garantindo a autonomia das usuárias de acordo com as suas habilidades e geração
de renda na qual se faz necessário a aquisição de materiais permanentes (5g
cadeiras, 04 bancos, 01 teta retrátil, 01 notebook) para as oficinas e patestras,
confecção de tiaras/laços, customizaçâo em sandálias, manipulação de alimentos e
produção.

CúUSULA 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 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 aÍazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele retativas;
1' Executar os objetivos específicos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicada a sra. ADELATDE MAGHADO PORTELA, brasireira, médica, RG no
420557'0, ssP/AM, cpF no 13s.639.gg2-72, como responsável solidária pela
execuçâo das atividades e cumprímento das metas pactuadas na parceria.

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

A) PARCETRO PúBLICO
í. Liberar em pARCELA úNIGA, a quantia referida na cúusulA DE VALoR, na
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
1. Proceder a orientação, Íiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que serelacionem com a utilização dos recu rsos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a publicação do extrato desta parceria ,t

Âv. Dãrcyvôrgat 77 -Ctrapadn
Fone: [92] 2t?l-7821
Manaus-AM - CEp 69050-020
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3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre
outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluçâo 1,2112. TCE/AM,

A) PARCEIRO PRTVADO
1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execuçâo 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, supervisâo técnica e fiscalização contábil do
PARCEIRO PÚBLlco na execução do objeto desta parceria;

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

4. A 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 órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNCIA No 2239-0, CONTA No
54477'9, BANGO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;

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

I' 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 orígem, conforme determinação do pARcElRo púautco.

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

CúUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABILIDADES: Os partícipes são

A) PARCETRO PÚBL|CO:
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 administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civilem relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restrição a sua execução.2. Pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoat, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cúusuLA QUINTA - DA FlscALtzAçÃo: o pARcEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: para imptantação das açôes de fiscatização e
monitoramento, o PARGEIRO PÚBLlCo poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PARCEIRO PúBLIGO emitirá relatório técnico de
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação des ignada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo PARCEIRO PRIVADO.

l.

Av. Darry VôÍgâs, 7/ - Chapada
Fone: 192) 212l-7821
Manaus-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
Assistência §ocial



<)

Rub

GEC
Fl' Fl"

A]t,lAUOtllA§
oovÉtNoDotsÍ Do

PARÁGRAFO TERCETRO: O gestor de parceira será designado através de portaria,
a qual será publicada posteriormente.

cúusuu 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.

CúUSULA SÉTIMA - DO VALOR: O valor global do presente Termo de Fomento é
de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais)

cLÁu§uLA olrAvA - DA DorAÇÃo oRÇAMEtttÁRtR: 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 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NEoo4g2, emitida em
11112120, no valor de R$ 50.OO0,OO ( cinquenta mil reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNctl E DA PRoRRoGAÇÃo: Este TeTmo de
Fomento terá vigência de 5 (cinco) meses contados de 1sta2lz020 a 1sto5l2oz1,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCETRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a serapresentadã ao PARCEIRO PúBUCO 

"rn, 
no mínimo,

trinta dias antes do término inicialmente previsto,

PARÁGRAFO ÚNlcO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARGEIRO PÚBLlco quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

cúusuLA DÉctMA - DA DENúrucn: Este Termo poderá ser denunciado:
1' pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestada
com antecedência de 60 dias;
2. pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condiçÕes, a critério do
partícipe não inadímplente, mediante comunicação escrita com antecedêncía de 30
(trinta) dias;
3. na ocorrência de fatos
4. pela superveniência
impraticável; e
5. em resguardo do ínteresse público.

imprevisíveis que impossibilitem sua execução;
de norma que torne legal, material ou formalmente

I
Av Darry Vargar 7 - Chapada
Fona [92) Zl2t-7921
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PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,
os partícipes sâo responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARCEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos
recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Terceira

GúUSULA DÉclMA PRIMEIRA - DAS SANçÕES: 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 participaçâo em chamamento público e impedimento

de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por pruzo não superior a dois anos;

lll- Declaraçâo 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 p§uízos resultantes e após decorrido o p.azo da sanção aplicada com
base no incíso ll.

cúusuu 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 oÉctrrle TERCE|RA - DA puBLtcAçÃo: o presente Termo de
Fomento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, a ser
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

GLAUSULA DÉclMA QUARTA - Dos BENS ADeutRIDos: Na data da conctusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PUBLICO
serão de titularidade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO UNICO; Concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, no
estabelecida pelos parcêiros,caso de utilização em desacordo com a fi

Av. Darcry Vargal 7 - Chapada
Fons {92J 2121-7oãl
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poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
refêridos na Cláusula anterior.

CLÁUSULA oÉcImn QUTNTA - DA INALIENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARCEIRO PRIVADO deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

CúUSUI.A DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.019t2014 e na Resolução 12112- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

CúUSULA DÉctMA sÉrlmn - 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, 15 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA DA COSTA
SECRETÁRIA DE ES DA ASSISTÊNCN SOCIAL

Parceiro blico

ADELAIDE PORTELA
ASSOCIAÇÃO Og APOIO AS MLILHERES PORTADORAS DE CÂNCBN

Parceiro Privado

T

c*L
N Nome:
CPF: CPF:
RG: RG 4 qoe B

Av. Darcy Vargar 7/ - Chapada
Fon€: Í92) Zt2t-7821
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N. 067':1020-SEFAZ

Espóclê, Número, Data: Termo de Contrato no 25I2020-SEFAZ, firmado em
01.12.2O2O. Partos: O Estado do Amazonas, porintermédio da Secretaria de
Estado da Fazenda, e a GARÍNER DO BRASIL SERVIçOS DE PESQUISA
LTDA. ObJeto: Contrataçáo de êmpresa especializede em Íomecim€nto de
licênças anuais paÍa acesso a bases de @nhecimênto de pesquisas êm
Tecnologia da lnformaçáo ê Comunicâçáo OIC), aconsêlhamento imparcial
em TlC, seMços dê análise especiâlizados em TIC e servigos comple-
mentares de apoio a consulta, interpretaçáo e aplicâÉo das inÍormaçóes
contidas nas r€feridas baseE. Valor Global: R$ 439,960,60 (qualrocentos e
lrinta e nove mil, novêc€ntos e sassente reais e sêssenta centavas). Valor
Mensal: 36.663,38 (trinta e sêis mil, seiscentos e sessenta e três rêais e
trinta e oito centavo§) DO: UO: 14101, PT: 04.126.3229.1062.0001, Fonte
100, ND: 33904007, tendo sido emitida pela §EFAZ, em 251't1l2O2O, a
Nota de Emp€nho no 110412020, no valor de R$ 36.663,38 (trinta e seis mil,
seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos). Fundamênto
Logat: Art. 15, da Lei no 8.666/93, Art. 3', do Decreto n'40.674/19, e com
base no Parecer no 161/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ e consta nos autos do
Processo no 01.01.014101.109890/2020-03-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRh EXECUTIVA DE ASSUNTO§ ADMINIS-
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dezembm de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉilO TOMAZ

SecretárÍa Executiva de Assuntos Administrativos
PÍotocolo 30995

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N' O7O/2020§EFAZ

Espécle, Númoro, Data: Termo de ContÍato no28/202GSEFAZ, firmado em
11.'12.2020. Partes: O Estado do Amazonas, por intermédio da Sêcretâria
de Estado da Fazenda, o a CONSTRUTORA ALMEIDÀ ElRELl. Objotro:
ContrataÇáo de empesa especializada em serviços de engenhâria dê
instalaçôes sanitárias da SGMA€EFAZ. Vâlor Global: R$ 21.252,16 (vintê
ê um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centâvos). DO: UO:
14101, PT: 04.122.000t.2001.0001, Fonte 0121, ND:33903955, tendo sido
emitida pela SEFAZ, êÍn 2511112020, a NE no 011022020, . Fundamenlo
Legal: Art. 24, I, da Lei no 8.666/93 mm base no Parecer n' 089/2020 e
na Nota Técnicâ n' 173/2020-ASSEJ/SEA/SEFAZ e consta nos aulos do
Processo no 0 1. 01. 01 41 01.1 1 3317 I 201 9-52-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRh EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMTNIS-
TRATIVOS, em Manaus, 15 dê dezembro dê 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ

SecretáÍla Exêculiva de Assuntos Administrativos
Protocolo 31003

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.SEFAZ
EXTRATO NO 068'2020§EFAZ

Espácle, NúmêÍo, Data: 23o Termo Aditivo ao Termo de Compromisso,
Ílrmado em 26.12.2018. Partos: O Estado do Amazonas, por intêÍmédio da
Secr€taria de Estado da Fazênda e a empresa RECOFARMA INDÚSTRIA
DO AMAZONAS LTDA. Obrêto: Repasse dê recursos financêiros pêla
Recofarma lndústria do Amazonag Ltda., rslativo ao exercício tinanceirc de
2018. ValoÍ Global: US$ 5.000.000,00.

.7 rJ\, T.fl.rr!I, t 1, ELLfu^r-t\rI\faJ

DIARIO OF'ICIAI
GÂBINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA OE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dêzembro de 2020.

ALANA BARBOSÂ VALÉRIO TOMAZ

Secretáriâ Executiva de Assuntos Administrativos
ProtGolo 3í004

PORTARIA
NO OO2O/2O2O.GSEFAZSEAD

ATRIBUI GratiÍicãçáo de Responsabilida-
de aos ocupantes de caÍgos de provimento
em comissâo da Secretaria da Estado da
Fazenda, na forma abaixo.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Ê A SECRETÁRN
DE ESTADO DE ADMINISTRAçÃo E GEsTÃo, no uso de suas atribuiÉes
legais;

CON§IDERANDO o disposto no art. 29, da Lei no 2.75o, de 23 de
setêmbro de 2002, que manteve a Gratiíicaçáo de Responsabilidade criada
pela Lei no 2.343, de í I de julho de 1 995, para remuneÍâr os ocupantes de
cargos de provimento em comissáo da SecÍetaria de Estado da Fazenda: e

CONSIDERANDO o t€oÍ do art. 61, Anexo Único, Parte 1 1 , da Lei

Delegada no 123, dê 3'1 de outubro dê 2019, ê de Portaria no 0029/2018-
GSEFAZ, de 23 de janeiro de 201 8,

RE§OLVEM:
ATRIBUIR a Gratificâçáo de Responsabilidade aos ocupantes dos

cargos de provimento em comlssão da SecrêtaÍia de Estado da Fazenda

abaixo listados:

Nome Carqc/Simbologia Nív A contâr dê:

Gaspar Femandes Neto Gêrente /AD-2 13 13t10t2020

Itamara lsla de Souzâ Cogta Subgerentê / AD-3 08 0111112020

CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE.SE E CUMPRA§E.
GABINETE DO SECRETÁRIO OE ESTADO DA FAZENDA E

DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINI9TRÂÇÃO E GESTÂO, EM
Manaus, 10 de novembro de 2020.

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

INÊS CAROLTNA BARBO§A FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestáo
PÍotocolo 30924

SECRETARIA DE ESTAOO DE SAÚDE DO AMAZONAS
UPA JOSÉ ROORIGUES

EXTRATO
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAÍO NO OO1/2020
- UPAJR. DATA OE ASSINATURA: 15/09/2020. PARTES: UPA JOSÉ
RODRIGUES e a empresâ AMPLOMED LTDA. OBJETO: Retomade da
prestaçáo do Serviço de digitalizaçáo de imagens de procedimento de
râdiologia geral (Raio X), a fim de atender a unidade. VALOR GLOBAL:
R$ 27.000,00 (vinte ê sete mil reals): VALOR MENSAL: R$ 9.000,00
(nove mil reais); VIGÊNCIA: 56 (cinquenta e seis) dias, a contar de
1610S12020 a 1U1112020. DOTAÇÃO ORçAMENTARÍA: 17701-FES;
Unidade Gestora:. 1714a - UPA José Rodrigues; PÍograma do TÍabalho:

vÁLlDo sotütENTE cow AUTENTtcAçÃo
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ServidoreE Poder Exêcutivo Esladual, osrpanles cergos
êmprovimento comissâo; oCONSIDERANDO, Oecretono n.disposto

28.020 de de29 dêoutubro sobreque2008, dispôe os
critéríos deconcessãopare deGratiÍcaçào Aüvidadês l. HOMOLOGAR a do

CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de âcordo com
ordenamento JurÍdico pertinente às licitações públicas;

RESOLVE

de provimento êfôti!o êm comissào;6 01,0í,03í í01.00000799/2020€EAS, (0í.0í.0í 3í 02.00009578/2020-csc),
referenle a aquisiÉo, pelo menor preço global, de Gêneros Alimêntícios
(leite integral, margarina vêgêtel, sal de coztnha e outros) para atender o
acolhimênto aos miranteS venezuelanos, tendo como vencedora do reíerido
Pregão ElêtÍônico a emprese ediante rêÍerida.
11- ADJUDICAR o objeto dess€ Pregão Elêtrônico, pelo menor preço globat,
em fa\or da empresa: R P DE SALES ElRELl, inscrita no CNPJ sob o n.
63.7í6.542l/000'l-85, valor R$ 844.440,44. Vetor gtobal adJudtcado Rg
848.4{,0,4 (oitocentos e quarenta e olto mll quatrocentos o quarênta
Íeals e quarcnta e quatro contavosl.
CIENTIFIQUE-SE, CUiiPRA§E e PUBLTQUE€E.
GABINETE DA SECRETÁR'A DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL§EAS

Manaus, 14 de dezembro de 2020.

MÁRICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária de Estado da Assistência Social

noque presentê

RESOLVE:
I - ATRIBUIR â Gratificaçáo de Atividades Técnico-Administrativas aos
servidorês do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provímenlo
em comissâo, conforme abeixo especiÍicedb, nos valoreã fixadbs para os
rcspectivos níveis, da Tabeta constent€ da Lei n.o. 3.301, de Og dê outubro
de 2008:

não reprosêntará impacto Íinanceiro na Íolha de pagamento do

N. Nome Carso/Simbolooia NÍvel A Contâr
í GEZIANNEALVES

DASILVA FUZÂRI
ASSESSOR IIAD.2 14 01t,t2t2020

nomeaÇão
ôrsáo.

CIENTIFIQUE€E, CUiIPRA§E E
GABINETE DA SECRETÁRÁ DE

WLLIAÍVI ALEXÂNDRE SILVA DE ABREU
Secretário de EElado de Justiga, Direitos Humanos á Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
socretária de Estado de Admini§traçáo ê Gêstão

Portarta n,o 20612020 -GSISEJUSC
O SecrBtário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadenia, no uso
dê suas atribuiçôes leg?is ê CONSTDERANOO, a ediÉo da Lei n.o 3.301,
de 08 de oulublo 99 2008, que dispóe sobre o vencimento e disciptina a
concessáo da GratiÍicagào de Atividades Técnico-Administrativas -'GATA
dos Servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de
provimento-em comissáo; CONSIDERANDO, b Ois,'posto nà-Decreto n.o
28.020 de 29 de outubro de 2OOB, que dispôo sobó os procêdimentos e
critérios para concessáo da Graüíicagáo dê Atividaoes iécnico-Rominis-
tratives aos seÍvidores do podeí Executivo Estadual, ocupantes de cargos
de provlmento êfetivo e em comissáo; CONS|DERANDC,, que a prese-nte

lom_eaÉo nào representârá impaclo Íinanc6iro na folha de pagaúento do
Orgáo.
RESOLVE:
I . ATRIBUIR a Gratiíicâçáo de Atividades Técnico-Administrativâs aos
sêrvidores do Poder Execulilo Estadual, ocupantês de cargos de pÍovimento
êm comissào, coníorme abaíxo especiÍicadô, nos valore-s fixadôs para os
respêcü\os níveis, da Tabela conslante da Lei n.o. 3.901, de 08 de outubro
de 2008:
CIENTIFIQUE§E, CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE OA SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIçA, DIREITO
HUMANOS E C|DADAN|A - SEJUSC, em Manaus(AM), 03 ãe dezembro
de 2020.

PUBLIQUE.SE.
ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITO

HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC, êm Manaus(AM), 09 do dGzembro
de 2020.

W|LLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos o Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIIIONETTI CABRAL
Secretária de Estado de AdministraÉo e Gestâo

Protocolo 30997

Ansxo da Portarta n,o 206/2020 -GS/§EJUSC
N. Nome Cargo/Simbologia Nível A Contar
1 CIDIAOLIVEIRA

DOS SANTOS
ASSESSOR ilt AD-3 13 1?r'n12020

2 CAIO CESAR DA
SILVATAVEIRA

ASSESSOR IIIAD-3 13 12111t2020

3 RAQUEL SILVA
CAMPOS

SUBGERENTEAO-3 í3 1?,11t2020

4 DIEGO DA SILVA
NASCIMENTO

ASSESSOR IVAD.4 I 01t11t2020

5 RENATA
SANTARÉM
NASCIMENTO

ASSESSOR IIIAD.3 I 0111212020

Extrato no 2í6r2020-FEAS
Espécle: Termo de Convênio no OO1r202O-FEÂS. partes: ESTADO
OO AMAZONA§, por intêrmédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCh SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCLA SOCIAL. FEAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS,
CNPJ 04,282,86910A01*27, representada por seu representante legal, Sr.
Carlos Robêrlo de Ollveira Júnioq Objeto: presente Termo de Convêàio tem
por objeto vivência mais intensa da socializaçáo de saberes, trocas culturais
e relações, desenvolvimento de potencialidades, fortâlecimento dê vÍnculos
sociais ê comunilários, prevençáo e vulnerabilidades, deíesa e aÍirmaçáo
de diÍeitos, bem como o desenvolvimentdamplição do sentimento de
pertença e dê identidade por meio de SERVTçOS ESpECtALtzADOS PARA
EXECUçÃO DO EVENTO NATAL SOLIDÁRIO. COMO TEMA NATAL DA
FAMILIA, com distribuiçáo de cestas básicas e brinquedos, sorteio de brlndes
e premiaçóes, disponibilizáÉo dê playground móvel (pula-pula. Brinquedos
inÍláveis, cásinha bollnha; UO: 20101; pT: í3.092.3A03.2077.0002; FR:
01200000; NO: 33404141; NE: 202ONEOO49o, VatoÍ: R$ SOO.ooO,oo;
Vlgôncia: de 1 51 1212020 a 1 5 I O2l 2021 ; As3tnatura : 1 St 1 2t 2O2O; proces8o
AdmlnlôtÍatlvo: 01.01.031 I 1 01.00001 1 I 9.2O2Ot Fundâmento do ato: Arl.
116, § 10 da Lei 8.666/93, lnstruçáo Normativa No OO8/2O04-CGE. Manaus,
1 5 dê dezembro de 2020.

Protocolo 3092í

MARICÍLIA TEIXEIRÂ DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Prolocolo 31031

Protocolo 31000

EXTRATO No 213'2020-SEAS
Espécl€: Termo de Fomento no 026,2020-FEAS. partês: ESTADO
DO AMAZONAS, por tntermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCTAL - SEAS, através do FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCI,AL . FEAS E A ASSOGIACÃO DE APOIO AS

} MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER, CNPJ 08.742.329/0001-30,
. representada por sua repÍesentante lBgal, a Sra. ADELAIDE MACHADO
PORTELA; ObJeto: a tÍansferência dos recursos provênientes da Emenda
Parlemênlar no 02712020 do Depulado Estaduàl Adjunto AÍonso, para
prestar atendimenlo a 40 mulheres portadoras de cánóer, em situaçáà de
vulnerabilidadê sociâl e provenient€s do interior do Estado, com a'oíerta
de acolhimento institucional, atendimento psicossoÇial e o desênvolvF
mento do seu autocuidado. Para Íins de realizar oficinas de capacitação
garantindo a autonomia das usuáÍias de acordo com as suas hábilidaàes
e geração de renda na qual se faz neces8ário a aquisiÇáo dê materiais
permanente-s (59 cad€tra§, 04 banco§, 01 telâ retrátil, 01 notebook)
para as oÍicinas e palestras, conÍecçáo de tiaravlaços, customização
em-sandálias, manipulagáo dê alimênlos e produgáo; UO: 3170i; ÊT:
04.2443235.2040.0011; FR: 01600000; ND: 44S04201; NE: 2O2ONEOô482,

Yilgl go Termo: R$ 50.0OO,OO: Vigêncta: de 5 (cinco) meses contados de
1 51 1 21 2O2O a 1 51O5t2021., Aet Inatúra:,t St 12120àOi proceaao Admlnlstra-
tlvo: 01.01.031701.00051'7 t2020; Fundamento do âto: Lei 13.O1gt2O14,
Resolução 1o1Z2O12-TCE1AM e tnstruÉo Normativa no 008/2004-CGE.
Manaus, 1 5 de dezembro de 2020,

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
. Secretária dê Estedo da Assistência Societ

Protocolo 31038

- DESPACHO DE HOMOLOGACÃO
A SECRETARIA DE ESTAOO OA ASSISTÊNCIA'SOCIAL§EAS, NO USO
de suas atributções legais, e:
G_ONSIDERANDO a deliberaÉo do Cêntro de Serviços Compartilhados-
{-S-C, retativa à tic[açáo na moaarioaoà ir"gà"ãJlã"rÃ-'n" Bszr2ozo_csc;

EXTRATO No 2í2l2020-sEAS
Espócie: Têrmo de Fomento no 029/2020-FEA§. partes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCTAL - SEAS, ârravés do FUNDO ESTADUAL
DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL - FEAS e a ASSOCTAçÃO Do cRupo

Diádo Oficial do [stado do Amazonas

VÁLID? soMENTÉ cov AUTENTIC,AçÃ}



ASSOCIAÇÂO OT APOIO AS MULI{ERES PORTADORAS PB CÂNCEN

/-
GECC)T'Ji

Rr.rb
;.,1'., r-.

í. DADOS CADASTRATS DA oRGAN|ZAçÂO PROPONENTE

Município

anaus

2. COORDENADOR DO PROJETO

Nome

ICIA REGINA RODRIGUES DE SOUSA

Profissão

Coudenadar

3. PELO

t

Nome

Ássocraçâo de Apoio as Mulheres portadoras de
Câncer

CI{PJ

08.742.329t0001-30

Endereço

Rua Loris Cordovil 01 Baino:Alvorada I

E-mail

lard asm ari as@fu|, com. br
Ponto de referência

uina do Prcsamim da Alvorada

UF

AM

CEP

69M3-010

Telefone

3238-5337/ 99223-3549

98138-0764

Nome do Responsável

Adelaide M achado Portela

CPF

135.639.982-72
RG

420557-0

Órgão
Expedidor

SSP/ÁM

Cargo

Presidente

Endereço

Av. dos Expedicionários, 10 Ed. Barão doRio Negro,
apt. 202 Baino Ponta Negra

CONTATO

(92) 99223.3549

CEP

69A30-480

No de inscrigão no Conselho

E-mail

lreginas ousa@ b o l. com. fu
Contato

(92)9922$354e

Nome

Glaucia Maria 0liveira de Souza

Profissão

AssrsÍenÍe Soclal

No de inscrição no Conselho

4779

E.mail

cress-am@ cres s- am. org. br

Contato

(92)ee30+1361



4.í O Lar das Marias existe desde o ano de 2006 com a missão de acolher mulheres acometidas por

neoplasia, oriundas do interior do ê§tado do Amazonas em virtude da ausência dos servíços especiaÍizados

para tratamento nos seus locais de residências.

Tem como visão garantir a proteção integral às usuárias dos serviços contribuindo com a prevenção e o

agravamento que as assola, pautada em valores e garantia dos direitos de cidadania e acesso as políticas

públicas a esse grupo populacional,

O acesso do público alvo se dá a partir das situaçôes de risco social, em detrimento da fiagilidade de saúde,

econÔmica, dos vínculos rompidos ou fagilizados, e com a ausência de residência ou sem referência familiar

na capital do estado.

Essas usuárias são referenciadas por meio da rede de serviços públicos de assistência social, saúde e outras

políticas públicas setoriais e de defesa de direito, bem como pela busca espontânea.

A instituição tem aprimorado seus serviços na garantía dos direitos socioassistenciais, na oferta da acolhída

em padrões de qualidade, com acessibilidade, habitabilidade, higiene, sêgurança, conforto e ampliaçâo do

número de mulheres acolhidas, passando de 15 para 25 usuárias, bem como as suas respectivas

acompanhantes, atendimento qualiÍicado por uma equipe composta por assistente social, psicóloga

,nutricionista e coordenadora, oferla de alimentação de acordo com os padrôes nutricionais, adequados e

adaptados as necessidades, expansão de artÍculação com a rede de parcerias e de seMços, investimento

na qualificação da equipe técnica para melhor desempenho na realizaçâo das atividades/ oÍicinas com o

objetívo de fortalecer os vínculos familiares e a reinseção comunitária, além de inveslir na autonomia, na

autogestão e independência das usuárias.

Neste sentido, a ampliação e qualificação dos serviços se dão em deconência de parcerias com o poder

público, privado e a sociedade civil.

4.2 Caracterizaçáo do entomo :

í. A Entidade está instalada em espaço privilegiado, na área urbana, na zona Oeste de Manaus, à Rua Loris

Cordovil no 01 no baino Alvorada l, esquina da Avenida Dom Pedro com boa inÍraestrutura, com fomecimento

de energia elélrica, rede de abastecimento de água tratada, colela de lixo, rede de esgoto, ruas pavimentadas

e com acesso de kansporte público. Disponibilidade de farta rede de equipamentos comunitários para

prestação das diversas politicas públicas.

Na rede assistência à saúde registra-se, a UBS Walter Rayol no Alvorada, as Casas de Saúde 15ô,I57 e 15g

no Alvorada l, o Serviço de Pronto Atendimento Alvorada, no Alvorada l, o CAIC José Carlos Mestrinho -
2
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CECON, a base do SAMU, a Casa de Saúde 159, no Alvorada e a Fundação de Medicina Tropical do

Amazonas que atende as usuárias, quando temos mulheres soropositivas.

No que diz respeito àrede de Assistência Social, o Centro de Referência de Assístência Social, localizado no

Alvorada é o mais utilizado. Em razão das usuárias serem procedentes do interior do Estado as articulaçÕes

se dão com a SEAS - Secretaria de Estado de Assistência Social e com a SEMASDH - Secretaria Municipal

de Assistência Social e Direitos Humanos - para assistência funeral e com os CRAS/CREAS de cada

município das usuárias e o apoio das representações de cada município em Manaus. Ainda na área do

Conjunto Dom Pedro, localiza-se o Grupo de apoío à Criança com Câncer - GAAC e a CÂSA VHIDA, entidade

que apoia crianças e familiares soropositivos

Na área da educacão é possível observar um número significativo de escolas da rede pública e particular de

ensino, Escola Estadual Francisca Botinelly e Humberto de Campos como pontos de referência para nossa

instituiçã0, além das Escolas Estadual Senador Petlônio Portela, Escola Gonçalves Dias, lnstituto Brasileiro

de Educação Continuada, Fundação Bradesco, Colégio La Salle, Escola lnfantil palhoça do popeye, dentre

outras.

Na rede socioeconÔr:nica, encontra-se o Supermercado DB, Supermercado Atack, Casa da Came que fomece

produtos para o Lar, Poslo de Combustível Rede Norte onde são abastecidos os nossos veículos

institucionaís, Pomar Frutas e Verduras que tamtÉm são nossos fomecedores além da Agência Bancária

Bradesco , Drogaria Santo RemédÍ0, Drogaria Eficaz, Paraiso dos Parafusos, Casa do Amendoim, Feira Livre

do Dom Pedro, PaniÍicadora Conde do Pão e loteria que facilitam o acesso das nossas usuárias aos seus

serviços.

Temos como locais de lazer, esporte e convivência social a Praça de Alimentação do Dom pedro, a lgreja

CatÓlica Rainha dos Apostolos que cede o seu espaço social para a realização dos nossos eventos, pracinha

de lazer da alvorada l, academia ao ar livre da prefeitura, academia Live, quadra de samba unidos do alvorada

I e a vila Olimpica do Estado do Amazonas.

No asoecto sequÍianÇa oública, ídentíficamos a sede do lnstítuto de ldentil?cação da SecretarÍa de Segurança

Pública no baírro Dom Pedro, a Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, no Alvorada,

)
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dar suporte a esta área deixando a instituição e os demais moradores em situação de risco constante.

O serviço prestado pelo Lar das Marias é de qualidade e busca garantir proteção integral, contribuindo para

prevenção da gravidade e ruptura de vÍnculos, possibilitando a convivência comunitária, favorecendo o

surgimento e desenvolvimento de aptidoes atraves das atividades e oficinas oferecidas.

Nosso pÚblico alvo prioritário é mulheres oncológicas juntamente com acompanhante, em regime de internato

transitÓrio e gratuito, em sua estada em Manaus para tratamento na fundação CECON. Os critérios para

acolhimento é vir encaminhado pelo Servíço Social do mesmo e lrazer um acompanhante.

4.3 Garac{erizaçâo do público atendido na OSC

O público alvo sâo mulheres em situação de risco social, com idade a partir de 18 anos, procedentes do

interior do estado do Amazonas, Essas mulheres passam por fragilidades de saúde, vez que estão em

tratamento oncolÓgico, ausência de renda, e moradia na cidade dentre oulras incidências que precisam se

deslocar dos seus locais de residências, devido à ausência de serviços especializados de saúde

Em 2019 foram acolhidas 324 mulheres/mês, sendo que, desse quantitativo 14 deram entrada pela primeira

vez. Entre idas/vindas, apresentávamos usuárias que estavam iniciando o tratamento e que ficam em tomo

de 06 meses e o restante, em carátertemporário que já se encontravam em tratamento, ficam tempo suficiente

para realizar exames e consultas de acompanhamento.

As usuárias atendidas encontrar-se predominantemente, 49o/o fiasfaixas etárias compreendida entre 2A-49 e

307o 5Gô9 anos. Possuem baixa escolaridade, de tal modo que, 17% possuÍam apenas o ensino fundamental

incompleto, seguido de 670 com Ensino Médio e os Sem Escolaridade e Alfabetizados juntos formaml1o/o,

situação preocupante, pois, sabe-se que a falta de escolaridade influirá no acesso ao mercado de trabalho,

onde 41% desenvolvem atividades de agricultura, seguidos das sem atividade remuneradas que referem ser

domésticas com 3770, e os servidores públicos (17o), em cujas rendas atingem na sua maioria 4970 até 01

salário mínÍmo.

Observa-se que a renda das usuárias é prioritariamente proveniente de programas sociais como, programa

Bolsa Família 4770, BPC 360/0, benefícios de aposentadoria e pensã0, com lTYo,realidade típica da população

4
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de origem, razão pela qual se observa melhores condiçoes de moradía em relação às provenientes de área

rural. lmportante ressaltar que todas as usuárias estão inseridas em algum tipo de serviços, programas ou

prcjetos da rede socioassistenciais.

Ao analisar suas condiçoes habitacionais no preenchimento da ficha sócio econômica, observamos que 567o

possuem moradia propria e suas residências são em sua maioria 45o/o de madeira, 28o/o de alvenaria, onde

45% das residêncías são ligadas a rede geral de água da cidade, enconhando aindalTo/ocom abastecimento

de poço artesiano, cacimba e direto do banheiro ligado à rede geral de esgoto, 31% não possuem banheiro

adequado as suas necessidades básicas de higiene,

5. DESCRTçÂO DO PROJETO

PROJETO' EMENDA

Prestar atendimento a 40 mulheres portadoras de câncer, em situação de vulnerabilidade social e
provenientes do interior do Estado, com a oferta de acolhimento institucional, atendimento psicossocial e o

desenvolvimento do seu autocuidado. Para fins de realizar oficinas de capacitação garantindo a autonomia

das usuárias de acordo com as suas habilidades e geração de renda na qual se faz neces sáno a aquisiçâo

de materiais permanentes (59 cadeiras , 04 bancos, 01 tela retrátil, 01 notebook) paras as oÍicinas e palestras,

confecção de tiaras/laços, customização em sandálias, manipulação de alimentos e produção;

lnício:Dezemúo 1202A Término: ltiaio 12021

í. O Lardas Marias existe desde o ano de 2006 com a míssâo de acolher mulheres acometidas por neoplasia,

oriundas do interior do estado do Amazonas em virtude da ausência dos serviços especializados para

tratamento nos seus locais de residências.

Tem como visão garantir a proteção integral às usuárias dos serviços contribuindo com a prevenção e o

agravamento que as assola, pautada em valores e garantia dos direitos de cidadania e acesso as políticas

públicas a esse grupo populacional,

O acesso do público alvo se dá a partir das situações de risco social, em detrimento da ftagilidade de saúde,

econômíca, dos vínculos rompídos ou fnagiÍizados, e com a ausêncía de resídêncía ou sem referêncía famílÍar

na capital do estado.

5
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políticas pÚblicas setoriais e de defesa de díreito, bem como pela busca espontânea,

A instituição tem aprimorado seus seMços na garanlía dos direitos socioassistenciais, na oferta da acolhida

em pad6es de qualidade, com acessibilidade, habitabilidade, higiene, segurança, conforto e ampliação do

número de mulheres acolhidas, passando de 15 para 25 usuárias, bem como as suas respectivas

acompanhantes, atendimento qualificado por uma equipe composta por assistente social, psicologa

,nutricionista e coordenadora, oferta de alimentação de acordo com os padrões nutricionais, adequados e

adaptados as necessidades, expansão de articulação com a rede de parcerias e de serviços, investimento

na qualiÍicação da equipe técnica para melhor desempenho na realização das atividades/ oficinas com o

objetivo de Íortalecer os vínculos Íamiliares e a reinserção comunitária, além de inves1r na autonomia, na

autogestão e independência das usuárias,

Neste sentido, a ampliação e qualificação dos serviços se dâo em deconência de parcerias com o poder

público, privado e a sociedade civil.

2. A infraestrutura física da sede do Lar das Marias atualmente dispoe de 02 andares (térreo e loandar). O
presente projeto visa a aquisição de equipamentos para estrulurar as salas e áreas extema e intema

proporcionando ambientes acolhedoreres e confortáveis para as realizações das atividades e laser nas áreas

cornun§ da casa. As atividades serão realizadas de acordo com o calendário mensal elaborado pela equipe

técnica da instituíçã0.

4' A relevância do trabalho proposto hará impacto na organizaçâo e extrutura da casa ao proporcionarmos

espaços equipados intemo e extemo atendendo às necessidades das acolhidas , trazendo bem-estar,

segurança e conforto para as mesmas,

5. Ao finalizarmos o projeto, as usuárias terão acesso a ambientes em comum para desfrutar e
confraternizarem-se durante sua estada, assegurando o Íortalecimento dos vÍnculos sociais e comunitários,

6' ApÓs conclusão do Fomento, a conservação dos equipamentos e serviços serão mantida através dos

recursos exclusivos do Lar como: Termo de Parcerias, Eventos Beneficentes (Feijoadas, CaÍé da Manhã,

BrechÓ, Festa Junina, vendas de artesanatos confeccionados pelas artesãs voluntárias), associados e

mantenedores Íinanceiros,

OBJETIVO GERAL

Acolher de forma integral e qualificada, mulheres em transito na cidade de Manaus, do interior do Estado do

Amazonas , outros estados da região norte entre outros em situação de ausência de resídência, sem

condiçÔes de auto sustento, espera-se a médio e longo prazo com à aquisiçâo dos equipamentos de
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oÍicinas e cursos desenvolvendo condiçÕes para idependência e o autocuidado.
OBJETIVOS ESPECíFEO§

1' Acolher e garantir proteçâo integral disponibilizando atendimento têcnico psicossocial,
alimentaçã0, destocamento, cuidados pessoaís e de higíene para2Susuárias e acompanhantes;

2' Favorecer o desenvolvimento de aptidões estimulando a participação em programas de
capacitaçôes, oficinas e

socioassistencial;

3. Promover o acesso a programaçÕes culturais, de lazer e terapias ocupacionais intemas

PÚBLEo.ALVo

25 usuárias em situação de vulnerabilidade social, a partir de 18 anos de idade, oriundas do interior do Estado.

METÂS

1 ' Propiciar para 25 mulheres atendidas no Lar das Marias espaços de atendimento confortável e acolhedor,
garantindo assim melhoria de 807o dos serviços ofertados em um período de 12 meses;
2' Organizar e equipar os espaços das áreas comum ( 01 sala de atividades, 02 salas técnicas, 01 sala

administraçã0, 0í sala de reunião) no período de 12 meses;

3' Insentivar a participação de 5070 das acolhidas em programas de qualificação, oficínas e
palestras/atividades educativas no período de 03 meses;.

6, PROCEDIMEI{TO§ METODOLÓGrcOS

6'1 o Lar das Marias funciona em regime de 24 horas. A acolhída das usuárias e sensibilizaçâ0, quanto a
convivência é realizada peta profissionalde serviço social, que inicia o atendimento com o preenchímento da
Íicha individual para o diagnÓstico social e posterior preenchimento do plano individual de atendimento,
promove orientações quanto ao regimento intemo da casa, organiza e orienta a agenda pessoaldas usuárias
para atendimento socioassistencial; elabora um cronograma para o deslocamento para a rede de serviços,
apresenta a usuária para o corpo têcnico e demais integrantes do grupo.

o atendimento social e oferecido de segunda a sexta feira das gh às í2 e das 12 às 17h, às usuárias,
familiares e inclui atendimento ao público extemo;

ApÓs o acolhimento das usuárias pelo Serviço social, a coordenadora da casa faz a entrega de um kit de
higiene pessoal e roupa de cama e de banho;

palestras/atividades educativas, em parceria com a rede

7



AssocrAÇÃo os Aporo AS MULHEREs poRTADoRAs oe cÂNcpn

Atendimento individual das usuárias também é realízado pela psicologa, de segunda a sexta feira das 11h

às 17h, o atendimento se dá a partirda triagem inicial realizada pela profissionalde serviço social. Na ocasião

é elaborado a anamnese psicologica que gera um plano para o acompanhamento individual e da

acompanhante, além do atendimento individual de acordo com a necessidade da usuária; realiza atividades

de rcdas de conversa, grupo de vivência, psicoeducaçã0, arteterapia, e atividade recreativa. Os temas

trabalhados nas oficinas e rodas de conversa são desenvolvidos a partir da necessidade das usuárias, sendo

conduzidas pela profi ssional ;

Oferecer 6 refeições diárias, previamente elaboradas pelo profissional de nutriçã0, que gerencia e orienta o

profissional cozínheira quanto a manipulação e preparo da alimentação com segurança, higienização da

cozinha e utensílios, confecciona o cardápio, prescrcverdieta balanceada respeitando o contexto cultural das

usuárias, orientação, coordenação na cozinha, elaboraçâo do POPs e cartilha de manuseio de boas práticas,

6.2 Aquisição e instal4fo dos equipamentos nas salas onde serão ministrados os cursos , oÍicinas e atendimentos,

A oferta de oÍicinas e trabalhos artesanais e terapía ocupacional de acordo com o cÍonograma de ativÍdades

mensais e as aptidôes das usuárias. Essas oficinas são realizadas de maneira interdisciplinar com os

profissionais internos (assistente sociat, psicologo e nutricionista) e as parcerias como o CETAM e o SENAC,

(certiÍica as participantes), além de outros profissionais voluntários habilitados.

6.3 As oÍicinas, palestras e cursos acontecem uma vez ao mês , A rotina de atividades são supridas com o

apoio das acompanhantes que recebem as mesmas ofertas de serviços tais como: acolhida, alimentação,

translado, orientação e atendimento psicossocial, nutricional e demais atividades de oficina e cursos

profissionalizantes, por esse motivo o publico alvo desta instituição não dispoe de um cuidador capacitado

confsrme rege as orientaÉes contida na Norma Operacional Basica de Recursos Humanos do Sistema Único

de Assitencia Social- N0B-RH/SUAS. Esse cuidador e o próprio acompanhante (membm familiar) do sexo

feminino, que é orientadada pela equipe psicossocial a executar essa função
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AssocrAÇÃo pe Aporo As MULHEREs poRTADoRAs DE cÂwcpn

?. CROI{OGRAMADE DA§ATIVIDADES

9

[itDtcADoR Ftstco

DURAçÃO
META ETAPA esRroRclçÂo

l.Prophiar paa 25

mulheres &ndídas no La
das Marias espaços de

atendimento conforÉvel e

acolhedor, guantindo assim

rnelhoria de 80/o dos

serviços ofertados em um
periodo de 12 meses;

í.10 Lar das Maias
funcbna em regíme

de 24 horas. A
acolhida das usuâias

e sensibilizaçã0,

quanto a convivência

é realizada pela

profissional de serviço

social, que inicia o

atendimento com o

preenchimento da

ficha indMdual para o

diagnósücosocial e

posterior

preenchirnento do

plano índividual de

abndimento,

promove odentações

quanto ao regimento

intemo da casa,

organiza e orienta a

agenda pessoal das

usuárias para

atendirnenh

socioassistencial;

elabora um

cronograma para o

deslocamento para a

rede de senvíços,

apresenb a usuária

para ocorpotécnico

e demais integrantes

do grupo;

12 0ferecer refeiçôes

utilizando produtos

variados com

cardfuio elaborado e

supervisionado pelo

nuticionista

í.1.,l O atendirnento

social é oferecído de

segunda a sexta feira

das 7h às 13 e das 13 às

1 7h, às usuárias,

familiares e inclui

atendimenb ao público

extemo;

t.1.2 Após o

acolhimento e

disponibilizado um kit de

higiene pessoal e roupa

de cama/banho pelo

auxiliar administativo

supervisionado pela

coordenadora;

í.1.3 Encaminhando

para a rede de servfigos

e articulação com ouúas
poliücas públicas afavés
de encaminhannntos

com histórico paa a
preüdência social,

CRAS, CREAS, serviços

de saúde, PAC (emissão

de dccumentos) SMTU

(passe livre). Essa

atividade é desenvolvida

pela profssional de

seMço social disponlvel

de segunda a sexta

Íeira, ficando a

disposfão em

consonância com a

necessidade da usuâia.

UNtD

Mulheres

QUÂNT

25

tNrcl0

Dez/20

TERMINO

Maio /21

í.3 Atendimento

indiüdualdas

usuárias tambêm é

redizado pela

psicóloga, de

í.3.Í Serão realizadas

rodas de conversa,

grupo de vivência,

psicoeducaçfu,

arteterapia, e aliüdades

Mulheres 25 Dezl20 Maio /21



AssocrAÇÃo pe Aporo As MULHERES poRTADoRAS ne cÂNcnR9üú

GECOP.I
l..lo . ,

Rtrtr

das7has13e11hàs
17h, o dendinBnto se

dá aparlirdatiagem
inicid redizada pela

profissional de serviço

social. Na ocasião é

elaborado a

anamnese psicolôgica

que gera um plano

para 0

acompanhamenh

individualdas

usuárias de acordo

com a necessidade;

tabaÍhados nas oficinas

e rodas de conversa são

desenvolvidos a partir da

necesçidade das

usuárias, sendo

conduzidas pela

profssional;

Í.3. 2 Atendirnento

individualizado. (Escuta

qualificada a usuária e

familiar presênte na

lnstituição).

Dia da Semana:

Segunda Íeka

Turno: Matuüno

CH: 02 horas

ProÍissional envolvido:

Conceição Felix-

Psirróloga

Total de usuárias:2.

(núnero passivel de

mudança de acordo com

a demanda)

í.3.3 Grupo de Vivencia

(1 vez a cada 4 meses)

Dia da Semana:

Segunda Íeira

Turno: Vespertino

CH: 02 horas

Profi ssional envolvido:

Conceição Felix-

Psicóloga

Total de usuâias: 10.

í.3.4 Grupo de

Arteterapia (Dança,

Poesia, Pinfura e

Desenho-1 vezacada

4 meses)

Dia da Semana: quÍnh

feira Tumo:

Vespertino CH:02

horas ProÍissional

envolvido: Conceição

Felix- P§cóloga

Total de usuárias: 10

í.3.5 Roda de Conversa

(1 vez a cada 4 meses)



AssoclAÇÃo oe Aporo AS MULHERES poRTADoRAS DE cÂucnn

Ru

EAS
l ',á

hira Turno:

Vesperüno CH:02
horas Profissional

envolüdo: Conceição

Felix- Psicóloga

Totalde usufuias: 10

DezJ20 Maio /212. Organizar e equipar os

espqos das áreas comum (

01 sala de aüüdades,02

salas têcnicas, 01 sala

administação, 0'l sala de

reunião) no período de 12

meses;

inshl4ão dos

equiparnantos nas

salas onde serão

minisüados os cursos

, oficinas e

atendinentos.

2.1 e

palestas e fabalhos

artesanais e brapia

ocupacional de acordo

com o cronograma de

aüvidades mensais e as

apüdóes das usuárias.

Essas oficinas são

realizadas de maneira

interdisciplinar com os

profissionais internos

(assistente social,

psicôlogo )e as

parcerias como o

CEIAM e/ou SEl.lAC,

(certifica as

paffcipantes), além de

oufos profssionais

volu ntfuios habilitados.

Essas oficinas

aconbcem duas vezes

na semana.

Mulheres

3, lnsenüvar a participação

de 50% das aolhidas em

prograÍnas de qualificaçâ0,

oficinas e

palesfas/aüvidades

educativas no perlodo de 03

meses;

e úabalhos arbsanais

e brapia ocupacional

de acordo mm o

cronograma de

atividades mensais e
as aptidões das

usuárias

duas palesÍas, curso de

capacitação e oficínais

artesais;

Palestra í: Direitos da

Mulher em situação de

vulnerabilidade social;

Palestra 2: Higiene

Pessoal

3.Í.2. Serâ realizados 1-

Curso de Capacitação

em Design de

Sobrancelha, sendo de

segunda a sexta.

Turno: matuüno CH:4

horas Profissional

Mulheres Dezl20 Maio/21
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GECOP.ITISEl1S
;',t' .:._34_
Rut:. ar4*3

2- Capacitação de

conÍeitaria:Torta de

frutas; Tumo:

Vespertino Carga

aria:2h Profissional:

Nuticionísta

Total de usuárias: 15

Ainda em e/ou na

impossibilidade de tocar
por outa oficina.

Serão realízadas 3

Oficinas de Arêsanato,

segunda a sexta.

Tumo:

Matutino/l/esperlino

CH:02 horas

Profi ssional envdlvido:

OrienhdorSocial
Total de usuárias: 10

1- Oficina de

cusbmiz4ão e

decoraçao em caderno;

2- Oficina de

customiz4âo em potes

de plasücos e ouúos

rcciclados;

& Oficina de pintura em

guardanapm;

Têcnica;



ASSOCTAÇÃO OB APOIO AS MULHERES PORTADORAS NE CÂNCBN

EA.S

Ar.e

GECO

Ru
i.,lo . *

lndicadores Meios de verificação
1, Acolher e garantir prcteção

integral disponibilizando

atendimento técnico

psicossocial, alimentaçã0,

deslocamento, cuidados

pessoais e de higiene para

25 usuárias e

acompanhantes;

Ofurecer a 25
usuárias, 100% de
atendimento
psicossocial;

í007ode 06
refeiçôes diárias,
qualidade no padrão

nutricional,
fomentando no
publico alvo a
importância da
alimentação

saudável,

10070 de insumos
para a conservação
da higiene pessoale
ambiental,

concomitantemente
c0m

800/o o deslocamenlo
destes, para a rede
socioassistencial em
03 meses,

10070 de suas
necessidades de
alimentaçâo, transporte,
material de higiene para

atendimento integral

Fichas individuais e
Encaminhamentos;

Controle de
entradas/saídas das
usuárias;

Listas de entrega de
matenal;

2. Favorecero

desenvolvimento de aptidões

estimulando a participação

em programas de

capacitaçoes, oficinas e

palestras/atividades

educativas, em parceria com

a rede socioassístencial;

10090 execução das

oficinas e palestras

propostas no Plano de

trabalho

50% de inclusão de
usuárias e famílias em
serviços através das
oficinas e cursos
ofertados;

Atraves da lista de
presença e fotos ;

3. Promover o acesso a

prog ramaçÕes culturais,

de lazer e terapias

ocupacionais intemas

70% de participação nas
atividades contribuindo
para geração de renda
quando ao rctorno das
usuárias a seus
municípios;

Possibilitar que as

usuárias construam seu
próprio conhecimento;

Através de certifi cados;

Atraves de declaração
de participação
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ASSOCTAÇÃO DE ApOrO AS MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER

,'SEAS

RECEITA VALoRn$)

Valord Emenda

TOTAL DA RECEITA -,
50. 00

50.000,00

9.í. RECEITAS PRA/ISTAS

9.2. DESPESA§ PREVISTA§

9.3 P|-ANO DEAPLICAçÂO

iIATERIAL PERIiA]{EI{TE {4.90.52 TOTAL R$ 50;000,00

Material Permanente R$ 50.000,00

9.4. DETALHAMENTO DAS DESPESAS

1'0 - CRONOGRAi,|A DE DESEMBOLSO (R$ í,00)

Concedente-2020

Ordem Unidade 8TD

Valor
unitário

(R$)
Valortotal

(R$)
Descrição
da atividade

1 Poltrona Univercitária Uinidade 35 505,00 17.675,00
2 Longarina 03 lugares Uinidade 01 1.405,00 Í.405,00
3 Longarina 02 lugares Uinidade 01 990,00 990,00
4 Poltrona diretor Uinidade 16 1.000,00 16.000,00
5 Cadeira Fixa lnterlocutor Uinidade 06 485,00 2.910,00
6 Banco de Unidade 04 1.300,00 5.200,00
7 Tela Retratil Unidade 01 1.240,00 1.240,00
B Notebook Unidade 01 4.580,00 4.580,00

Janeíro FevereÍro Maço Abrií Maío Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

R$ 50.000,00

t4



ASSOCTAÇÃO DE ApOrO AS MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER
üL

CC)r-,t;'s EÂSGE
i.J. _

Rub

Na qualidade de Íepresentante Iegal do parceir0 privado, declaro para fins de prcva junto a0 Estado do
Amazonas, para OS efeitos ô sob AS pênas da Lei, que inexiste qualquer débito de m0ra 0u situação de
inadim plência do prcponente c0m 0 Tesou r0 Estadual 0u qu alquer org a0 ou entidade da administraçâo pública
estadual que rmpeça a transÍeÉncia dos

...
8.742.329í0001

recursos,

to]Pede
A fúurHERE§

Manaus, P FbS
vi 'n" 0í

P 43-0i0
AIll(T

Parceiro Privado

12. APROVAçÃO peUO PARCE|RO púerrCO:

APROVADO:

LOCAL E DATA:

- á ldr,tzlr,rhzrxrIZ0ZO.

PARCEIRO PUBLÍCO: lllichelletr,|awdo

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