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TERMO DE FOMENTO NO O27I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O?7IaOaO-FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCN SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSTSTÊNCIA SOCIAL - FEAS E ASSOCnÇÃO
DO GRUPO UNÉO IDOSOS DE PETROPÓLIS.
AGUIP

No dia 15 de dezembro de 2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCh SOGIAL-SEAS, situada na Avenída Darcy Vargas,
77, Chapada, CEP no 69.050-020, o ESTADO Do AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSTSTÊNCN SOCIAL-SEAS, CNPJ NO

01.742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCh SOCTAL -
FEAS, CNPJ No 01,079.14210001-sg, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PÚBLIGO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICíL|A TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssP/AM, e cpF sob o no 1g3.078.962-91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de Porto Seguro, no 500, Flores, cEp 6g.os8-090,
Manaus/AM, e do outro lado, ASSoclAÇÃo Do GRUpo uNlÃo tDosos DE
PETROPOLIS-AGUIP, CNPJ: 06.048.108.0001-30, Associação privada, com sua
sede em: Rua Tomaz do Amaral, no 104, Petropólis, cEp 69.067-010, Manaus/AM,
neste ato representada por sua representante legal, a Sra. Zenaide Lima de Oliveira,
brasileira, casada, do lar, com inscrição no RG sob o no 0120443-2, ssp/AM, e no
CPF sob o no 704.567.2020-00, com residência e domicÍlio em: Rua Salto Osório, no
281, Conj. Costa e Silva, Raiz, Cep 69.068-320, Manaus/AM, doravante designada
PARCEIRO PRIVADO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
0í.0í.03í70í.00092712020, 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 001783/2016-PGE e 87115 -
PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01912014, Resolução n" 12112 e lnstrução
Normativa n" 08/2004-scl/ccE, e pelas cláusulas e condiçÕes seguintes: I
cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no 049/2020 do
Deputado Estadua! Adjuto Afonso, para disponibilizar recursos para o projeto social
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voltado para os idosos por meio da Associação do Grupo União dos ldosos de
Petropólis.

CLAUSULA SEGUNDA - Do REGTME DE coopERAÇÃo: A cooperação mútua 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.

B. O PARCEIRO PRIVADO reatizará:
1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do
cronograma de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento,
compreendendo todas as atividades a ele relativas;
2. Executar os objetivos especÍficos da parceria constantes do plano de trabalho.

Fica indicada a Sra. Zenaide Lima de Oliveira, brasileira, casada, do lar, RG no

0120443'4 SSP/AM, CPF no 704.567.2020-00, como responsável solidária pela 
:

execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria

cúusul-A TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES: Para reatização do objeto desta
parceria, os parceiros obrigam-se a:

A. PARCEIRO PÚBLICO
í. Liberar em PARCELA ÚNlcA, a quantia referida na cúusutA 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 orientaçáo, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre \

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resolução 12t12 }§
- TCE/AM. ,T

*'

Av. DarryVargal I/ -Chapada

tone [92] 212l-7821

Manaus-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
Assistência Social



GEC
Àl' ü:L

ArlAZO[IA$
oovÉnNo Do EgrraDo

B. PARCEIRO PRIVADO
1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com

o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram
este ajuste;

2, Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do
PARCEIRO PÚBLIGO na execução do objeto desta parceria;

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

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

5' Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar,
a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária,
conforme o indice 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: AGÊNcn No 3204, coNTA No
64572-9, BANCO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execugão do objeto deste ajuste;

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

8. Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) dias
da conclusão ou extinção do acordo, bem como no caso de falta de movimento da
conta da parceria por prazo superior a g0 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

9. Pôr adesivo nos bens móveis adquiridos com recursos provenientes deste te,rmo,
que indiquem sua origem, conforme determinação do pARcElRo púBLtco.

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

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:

1. Pelo pagarnento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiáriada administraçâo 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 pessoal, no que
couber;
3. Pela manutenção dos bens adquiridos.

cLÁusuLA QUTNTA - DA FtScALtzAÇÃo: o pARcErRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para implantação das ações de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localda aplicação dos recursos.

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

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

*W

cLÁusuLA sExTA - DA UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS: É vedado às partes utilizar
nos empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, símbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Âv. DarqrVagar 7 - Clnpada
Fone [92] 21?l-7821

Manaus-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
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CLAUSULA SETIMA - DO VALOR: O valor globaldo presente Termo de Fomento é
de R$ í00.000,00 (cem mil reais)

cLÁusuLA olTAvA - DA DorAçÃO ORçAMENtÁnn: 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 33504199, Fonte no

01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00488, emitida em
11112120, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

cLÁusuLA NoNA - DA vtcÊNcln E DA pRoRRoceÇÃo: Este Termg de
Fomento terá vigência de 4 (quatro) meses contados de 1511212020 a 1510412021,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao PARCEIRO PÚBLICO em, no mínimo,
trinta dias antes do término inicialmente previsto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLICO quando este der causa ao atraso na
Iiberação de recursos Íinanceiros, limitada ao exato perÍodo do atraso verificado.

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula,
os partícipes são responsáveis pelas obrigaçÕes que assumiram até a data da
denúncia, competindo ao PARCEIRO PRIVADO a comprovação de aplicação dos

ffiIffiilil T' il.""r,''1"",0,o da parceri "{^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 sançÕês:
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! - Advertência;
Il- 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 pruzo nâo 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 prazo da sanção aplicada com
base no inciso ll.

GLÁUSULA DÉctMA SEGUNDA - DAs ALTERAçôEs: Este Termo de Fomento
poderá ser alterado por meio de termo adítivo, de comum acordo entre os parceiros,
vedada a mudança do objeto.

cúusuu DÉctMA TERCEIRA - DA puBLtGAÇÃo: o presente Tenno 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 oÉctua SUARTA - Dos BENS ADeulRtDoS: Na data da conctusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO
serão de titularidade do PARCEIRO PRIVADO.

PARÁGR.AFO ÚNICO: Concluído ou não o prazo de vigência do presente ajuste, no
caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros,
poderá a Administração Pública promover a imediata retomada dos bens e direitos
referidos na Cláusula anterior.

CúUSULA DÉctMA eutNTA - 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.

"rL \
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTo LEGAL: Este Termo é celebrado
com fundamento na Lei 13.01912014 e na Resolução 12112- TCE/AM do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.

cúusuLA DÉclMA sÉrlme - 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

DA COSTA
SECRETÁRIA DE EST DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

ZENAIDE LIMA DE
DO GRUPO UNIAO IDOSOS DE PETROPÓLIS-AGUIP

Parceiro Privado

Nome t(l-6> NOm
CPF': CPF': Qz,c o'?7 óí.: - IRG: aá, \Ê-aí.,1 RG: zty< íÇo*.-a §5r) rt-x
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SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA . SEFAZ
EXTRATO N' 067/2020§EFAZ

E3péclo, Númoro, Oata: Termo de Contrato no 25/2020-SEFAZ, fiÍmado em
01.12.2020. Pertas: O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de
E6tado da Faz€nde, ê a GARTNER DO BRASIL SERVTçOS OE pESeUtSA
LTOA. Objeto: Conüstaçáo de empresa especializada em Íomecimento dê
licençes anuais paÉ acesso a bases de conhecimento de pesquisas em
Tecnologia da lnÍormaçáo 6 Comunicaçâo (TlC), aconselhamenlo impercial
em ÍlC, serviços de análise especiâlizados em TtC e servigos comple-
mentares de apoio a @nsulla, interprêtaçáo e aplicaÉo das infonnaÇóes
contidâs nas r€íeÍldas bases. Valor Global: R$ 439.960,60 (quatrocentos e
tÍintâ e no\ê mil, novecêntos e sêssenta reais e sêssenta cêntevos). Vâlor
Itílonsal; 36.683,38 (trinta e seis mil, sêiscêntos e sessenta ê três reais e
trinta ê oito centevos) DO: UO: 14101, PT: O4j.2A3229j|O62.OOO1, Fonte
100, ND: 33904007, tendo sido emitida pela SEFAZ, em 25t11t2020, a
Nota de Empenho no 110/.I2O2O, no valor de R$ 36.663,38 (trinte e seis mil,
seiscenlos ê Bessenta e três reais e trinta € oito centavos). Fundamonto
Lêgal: Art. 15, da Lei no 8.666/99, Art. 3., do Deseto n. 40.624119, e c,om
base no Parecer no 161/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ e consta nos autos do
Procêsso no 01.01.01 41 01. I 09890/2020-03-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁR|A EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dezembÍo de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉruO TOMAZ

Secretária Exêcutiva de Assuntos Administrâtivos
Protoêolo 30995

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA . SEFAZ
EXTRÂTO NO O7O/2020§EFAZ

Espácie, Número, Data: Termo de Contrato no 28I2020-SEFAZ, flrmado em
11.12.2O2O. Partes: O Estado do Amazonas, por int€rmédio da Secretaria
de Estado da Fazenda, e a CONSTRUTORA ALMETDA EtRELt. Objeto:
ContrataÇào de êmprêsa êspecializada em servlços de engenharià de
instalaÇôes sanitárias da SGMA-SEFAZ. Valor Globat: RS 2i.2S2,16 (vinte
e um mil, duzentos e cinquenta ê dois reais e dêzessêis cêntavos). DO: UO:
14101, PÍ: 04.122.0001.2001.0001, Font Oí21, ND: 39903955, tendo sido
emitida pela SEFAZ, em 2511112020, a NE n0 0.ríOZ2O2O, . Fundamento
Legal: Art. 24, I, da Lei no 8.666/93 com base no Parecer n. OB9/2020 e
nâ Nota Técnica n" 173/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ e conste nos autos do
Procêsso no 01. 0 1. 01 41 01.'l'l.3317 t20 t 9-52-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRA EXECUT]VA DE ASSUNTOS AOMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 15 dê dêzembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
SecÍetária Exêcutiva dê Assuntos Administrativos

Protocolo 3Í003

SECRETARIÂ DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
EXTRATO Nô 068'2020§EFAZ

Espécls, Número, Data: 23o Termo Aditivo ao Têrmo de Compromisso,
Íirmado em 28.12.201A. PaÍtos: O Estado do Amazonas, por intermédio da
Secretârie de Estado da Fazênda e a êmprêsa RECOFARMA INDúSTRIA
OO AMAZONAS LTOA. Objeto: Repasse de recursoE Íínanceiros pêla
RêcoÍarma lndústria do Amazonas Llda., relativo ao exercÍcio ,inanceiro de
2018. Valor clobal: US$ 5.000.000,00.

DIARIO OFICIAT

GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVÂ DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ

Socretária Exêcutiva de Assuntos Adminlstrativos
Protocolo 31004

PORTARIA
N" 0020/2020.GSEFAZ/SEAD

ATRIBUI Gratiíicaçáo de Responsabilida-
de aos ocupantes de cârgos de provimento
em comissáo da Secretaria de Estado da
Fazênda, na forma abaixo.

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA FÂZENDA E A SECRETÁRIA
DE ESTAOO DE AoMINISTRAçÃO E GESTÃO, no uso de suas etribuições
legais;

CoNSIoERANDO o disposto no ârt. 29, da Lei no 2.750, de 23 de
setembro de 2002, que manteve a GratiÍcaÉo de Responsabilidadê criada
pela Lei no 2.343, de 19 dê julho de I 995, para rêmunerar os ocupantes de
cãrgos de provimênto em comissão da Secretaria d€ Estado da Fazendat e

CONSIDERANDO o teor do art. 61, Anexo Único, Parle 11, da Lei
Delegada no 123, de 3í dê outubro de 2019, ê da Poriariã no 0029/20'18-
GSEFAZ, de 23 de janeiro de 20í 8,

RESOLVEM:
ATRIBUIR a GratiticaÇáo de Rêsponsabílldadê aos ocupantes dos

cargos de provimento êm comissão dâ Sêcretaria de Estado da Faz€nda

abaixo listados:

Nomê Caroo/Simbolooia Niv A contar de:

Gasoar Fernandes Neto Gerente /AD-2 13 1311012020

Itamara lsla de Souza Coslâ Subgerente /AD-3 08 o111112020

CIENTIFIQUE§E, PUBLIQUE§E E CU'/IPRA§E.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E

DA SECRETÁRIA DE ESTADo DE ADMINISTRAÇÃo E GEsTÃo, em
Manaus, 10 de novembro de 2020.

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

INÊs GARoLINA BARBo§A FERREIRA SIMoNETTI CABRAL
SecÍetária de Estado de Adminlstração e Gestáo

Protocolo 30924

SECRETÂRIA DE ESTADO OE SAÚDE OO AMAZONA§
UPA JOSÉ RODRIGUES

EXTRATO
ESPÉCIEI PRIMEIRo TERMo ADITIVo Ao coNTRATo No Ool/2020
- UPAJR. DATA DE ASSINATURA: 15togt2}21. PARTES: UPA JOSÉ
RODRIGUES e a emprese AMPLOMÊD LTOA. OBJETO: Retomada da
prêstaÇâo do Serviço de digitrlizaÇáo de imagens de procedimento de
radiologia geral (Raio X), a fim de atender a unidade. VÂLOR GLOBAL:
R$ 27.000,00 (vinte ê sete mil rêais); VALOR MENSAL: R$ 9.000,00
(nove mil reais); VIGÊNCh: 56 (cinquenta ê seis) dias, a contar de
16tO9l2O2A a 1Ot11t2O2O. DOTAçÃO ORçAMENÍÁR|A: 17701-FES;
Unidade Gestorat 17'148 - UPA José Rodrigues; Programa de Trabalho:

vÁLtDo sonrEvrE cow AUTENTtcAçÁo



CONSIDERANDO que o procedimento licitatório lranscorreu de acordo com
ordenamênto JurÍdico pertinente às licitaçÕes públicas:

RESOLVE
l- HOMOLOGAR a delibêraçáo do pregoeiro, constant€ da Ata da

t

2008, que dispóe sobre os
GratiÍicação de Aüvidad€s

dos doServidores ExscuüvoPoder Estadual, de deocupantes cargos
êmprovimento oCONSIDERANOO.comissâo; Decrêlono n.disposto

28.O20 de de29 deoutubro êprocedimentos
critários daconcessão Técnlco-Adminis-parâ

ÜECON/SEAS
N. FL 4,!-J-
Ruo.-4,,e-

de provimento eíeli\/o e em comissâo; que a presente
pagamento do

DlREITO
do dêzêmbrô

nomeação não representará impacto Íinanceiro na Íolha
Orgão.
RESOLVE:
I - ATRIBUIR a GratiÍcaçâo dê Atividades Técni@Administraüvas aos
seMdores do Poder Executi\o Estadual, ocupantes dE cargos de provlmento
em comlssáo, coníorm€ abaixo $peciÍicedo, nos valoreô íixadôs para os
rêspect los níveis, da Tabela congtante da Lei n.o. 9.301, de 08 de outubro
de 2008:

N. Nome Cargo/Simbolosia NÍvel A Contar
1 GEZIANNEALVES

DA SILVA FUZARI
ASSESSOR IIAD.2 14 01112t2020

0í.0í.03í í01.00000799/2020§EÂs, (0r.0í.0í 31 02,00009578/2020-csc),
rêferente a aquisição, pelo menor pÍêço global, de Gêneros Alimentícios
(leite integral, margarina vegetal, sal de cozinhe e outros) paÍa atêndêr o
acolhimento aos mirantes venezuehnos, têndo como vencedora do reÍerido
Pregão Eletrônico a empr$a adiante reÍerida.
ll- AOJUDICAR o obleto dessê Pregáo Eletrônico, polo menor prêço gtobal,
em favor da empresa: R P DE SALES ElRELl, inscritr no CNPJ sob o n'
63.716.5420001-85, valor R$ 848.440,44. Valor global adJudlcado R$
A§/4O,4 (oltocanto! I quarenta e olto mil quatrocêntos ê quarsnta
reals e queÍenta e quatÍo centavosl,
CIENTIFIQUE§E, CUMPRA§E e PUBLIQUE.SE.
GABINETE DA SECRETÁRN DE ESTADO DA ASSISÍÊNCIA
soctAL-§EAS

Maneus, í4 de dezembro de 2020.

MARICíLN TEIXEIRA DA COSTA
Secrêtária de Estado da Assistência Social

PÍotocolo 30921

Extrato no 2í6r2020.FEAS
Espéciâ: Termo de Convênio no 00í/2020+EAS. Partes: ESTAOO
DO AMAZONAS, por inteÍmédio da SECRETARIA DE ESTADO OA
AS§ISTÊNCN SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. FEAS E PREFEITURA MUNICIPAL OE MAUÉS,
CNPJ 04.282.86qAOOt27, represêntiada por seu rêpÍesentante legal, Sr.
Carlos Roberto de Oliveira Júnior; Objeto: presente Termo dê Convênio tem
por objeto vivêncla mais intensa da socializaçáo de sâbêres, trocas culturais
e Íelaçóês, desenvolümento de potencialidades, fortalecimento de vÍnculos
soclals e comuniÉrios, prevençáo e vulnêrabilidades, defesa e aÍirmaçáo
de direitos, bem como o desenvolvimento/ampliçâo do sentimênto de
pertença e de identidade por meio de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUçÁO OO EVENTO NATAL SoLIoÁRIo, coMo TEMA NATAL DA
FAMíLA, com distribuiçáo dê cêstas básicas e brinquedos, sorteio de brindês
e premiações, disponibilizaçáo de plâyground móvel (pula-pula. Brinquedos
inÍlávels, casinha bolinha; UO: 20í01; PT: '13.392.3303.2077.0002: FR:
01200000; ND: 33404141; NE: 2020NE00490, Valor RS 800.000,00;
Vigência: de 15112J2020 a 1510212021; Aeslnalura: 15l12l2\21i Procosso
Admlnlstrãtlvo: 01.01.031 1'101.00001 í'l 9.2020; Fundamento do eto: Art.
1 1ô, § 1o da Lêi 8.666/93, lnstrução Normativa N0 008/2004-CGE. Manaus,
1 5 dê dêzembro dê 2020.

MARICÍLIÂ TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Agsistência §ocial

Protocolo 3í03í

EXTRATO NO 2í 3/2O2O.SEAS
Espácle: Termo de Fomento n 02612O20-FEAS. Partes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, etravés do FUNDO ESTAOUAL DE
ASSTSTÊNCn SOCTAL . FEAS e a ASSOCnçÃO DE ApOtO AS
MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER, CNPJ 08.742,3291000.1-30,
representada por sua rêpresentante lêgal, a Sra. ADELAIDE II,IACHADO
PORTELA; Obleto: a transferência dog recursos provenientes da Emenda
Parlamenlar no o27l2o2o do Deputado Estadual Adjunto Afonso, para
prêstâÍ atendimento a 40 mulheres portadoras de câncer, em situaçáo de
vulnerâbilidad€ social ê provenientes do inlerior do Estado, com a oÍerta
dê acolhlmento institucional, atendimento psicossocial € o desenvolvi-
monto do seu autocuidado. Pâra fins de realizar oficinas dê capacitagáo
garantindo a autonomia das usuárias de acordo com as suas habilldades
ê geraÉo de renda na qual se Íâ2. necessárlo a âquisiÉo de materiais
permanentês (59 cadeiras, 04 bancos, 01 tela rehátil, 01 notêbook)
para as oÍcinas e palêstrâs, conÍecçáo dê tiaras/laços, custômizaÉo
êm sandâlias, manipulaÉo de alimêntos e produçào; UO: 31701; PT:
48.244.3235.2040.00 1 1 ; FR: 0 1 600000: ND: 4450420í ; NE: 2020N E00482,
Valor do Termo: R$ 50.000,00: Vlgêncla: de 5 (cinco) mêses contados de
1 51 121 2020 a 1 5 I 0512021 i Âesi natura: 1 5l 1 2l2O2O; Processo Adminlstra.
tlvo: 01.0í.031 70í.000517/2020; Fundamanto do ato: Lei 13.O19t201 4,
Resolugào 1o12|2O1?-TCEIAM e lnstruÉo Normátiva no 008/2004-CGE.
Manaus, 1 5 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXETRA DA COSTÀ
Secretárla de Estado da Assistência Social

Protocolo 31038

EXTRATO NC 2í2'2020§EAS
Espécle: Termo de Fomento no 029/2020-FEAS. partês: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da §ECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCh SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTAOUAL
DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL - FEÂS e â ASSOCTAçÃO DO GRUPO

CIENTIFIQUE§E, CUi/|PRA§E E PUBLIQUE§E.
GABINÊTE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIçA,
HUUANO§ E CIOADANIA - SEJUSC, em Manaus(AM), Og
d€ 2020.

Portarla n,o 206/2020 -GSTSEJUSC
O Secretário de Estado de Justiça, Dlrsitos Humanos e Cidadania, no uso
de suas atribuiçôes lêgais e CONSIDER.ANDO, a edigâo da Lei n,o 9.301,
de 08 de outubro de 2008, que dispôê sobre o vencimento e disciplina a
concessâo da Gratlficaçáo dê Atividade8 Técnicc.Administrativas - GATA
dos Servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de
provimênto em c,omiêBáo; CONSIDERANDO, o disposto no Dêcrêto n.o
28.020 de 29 de outubío de 2009, que dispóe sobre os procgdimêntos e
crltérios para con@ssáo da Gratificaçáo dê Atiúdadêg Técnico-Adminis-
trativas ãos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes dê cargos
de provimento eíeüvo e em comissào; CONSIDERÂNDO, que a presente
nomêaÉo não representará impacto Íinanceiro na llclha de pegamênto do
ôrsào.
RESOLVE:
I - ATRIBUIR a GratiÍicâção de Atividades Técnico-Administralivas aos
servidorês do Poder Exêcuti\o Estadual, o(xJpantes dê cargos de provimento
em comissão, conÍormê abaixo esp€ciÍicado, nos valores fixados para os
respectivos nÍ\€is, da Tabela crnstante da Lei n.o. 3.30í, de og dê outubro
de 2008:
CIENTIFIQUE§E, CUMPRA.§E E PUBLIOUE.SE,
GABINETE DA SECRETÁR|A DE ESTADO DE JUSTTçA, DTRE|TO
HUMANOS E CIDAOANIA . SEJUSC, em Mânaus(AM), 03 dê dêzembro
dê 2020.

WLLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado dê Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CARoLINA BARBoSA FERREIRÂ SIMoNETTI CABRAL
Secretária de Estado deAdministração e Gestáo

Protocolo 3O997

Anoxo da n.c 206/2020 -cS/SEJUSC
N. Nome Cargo/Simbolmia NÍvel A Contar
1 CIDIA OLIVEIRA

DOS SANTOS
ASSESSOR IIIAD.3 í3 12i11t2020

2 CAIO CESAR DA
SILVATAVEIRA

ASSESSOR mAD-3 13 1211112020

3 RAQUEL SILVA
CAMPOS

SUBGERENTEAD.S 13 1,,11t2020

4 OIEGO DASILVA
NASCIMENTO

ASSESSOR IVAD4 I 01t1112020

RENATA
SANTARÉM
NASCIMENTO

ASSESSOR IIIAD.3 I 0111?,2020

WILLIAIU ALEXANDRE SILVA DEABREU
Secretário de Estado de Justiça, Dlrêltos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIIII|ONETTI CABRAL
SecretáÍia de Estrado de Administraçào e cesülo

Protocolo t1000

. DESPACHo DE HoIIíIoLoGAÇÁo
A SECREÍÁRIA DE ESTADo DA AssIsTÊNcIA.SocI,AL§EAs, no uso
de suas akibuições legais, e:
C-O^NSIDERANDO a detibêração do Centro de Serviços CompaÍtilhados-
-C-S-C, relativa à licileçáo na modalidade pregão Eletiôntco n. OB7r2O20-
csc;

Dlário 0fcial do Estado do Amazonas
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GECO
NI'FL
Ru

Parlamentar no 050/2020 do Deputado Estadual Adjuto Afonso, para

Art, 30 Dêlermínar a Gerência de Recursos Humenos o imêdiato registro
Íuncional correspondênte;
ArL 4c Esta Portaria entra em vigor na data dê sua publicaçáo.

CIENTIFIQUE.SE. CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE.

uNlÂO rDoSoS DE pETRopóLts-AGUrp, cNpJ o6.o4E.1oB.ooo1-
30, representada por sua representante legal, a Sra. ZENAIDE LIMA DE
OLIVEIRA; Objeto: a tÍansferência dos recursos proveniêntes da Emenda

das atividades propostas pela Associago do Grupo Uniáo dos idosos de
Pstrópoli3; uo: 31701; pT: 08.244.3235.2040.001í; FR: 0í600000: ND:
44504201i NE:2020NE00489, Valordo Têrmo: R$ 50.000,00; Vlgêncla: de
4 (quatro) meses conlados de 15l12lZO a lStUtZl; Asstnatura: $n2120.,
Procêllo Adm lnlstÍatlyo: 01.0í.03í I 01.oO092gt2O2Oi Fundamento do
ato: Lei 13.019/2014, Resoluçáo \o|Z!2012-TCEIAM e tnstruçáo Normativa
no 008/2004-CGE.

Maneus, 1 5 de dezembro de 2020.

MAruCÍLÍA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária dê Eslâdo da Assistência Social

Protocolo 31037

Extrâto no 2í rU2020§EÁS
Espécie: Termo de Fomento nc O27/2O2O-FEAS, partes:

30, representada por sua representrnte legal, a Srâ. ZENAIDE LIMA DE
OLIVEIRA; Objêto: a transÍerâncla doa rscurlos provenlentes da
Emenda Parlamêntar no 049/2020 do Oeputado Btadual AdJuto Afonso,
pâra dlsponlblllzâr rEcurros para o pnojeto soclal voltâdo para os ldo3o§
por mslo da AsÉoclação do Grupo Unlão dos ldosos de petropólls; UO:
31701; PT: 08.244.3235.2040.0011; FR: 0í600000; NO: 33504199; NE:
2020NE00488, Valor do Termo: R$ í00.000,00; Vigônclr: de 4 {quatro)
meses contado3 dê 16112120 a 16lml2li Assinalura: iín2l20i proce§3o
Admlnlstrativo: 0í,0í.6í70í.00092712020; Fundamento do ato: Lei
13.019/20í4, Resolução no12l2O12-ÍCEIAM e lnstrução Normativa no
008/2004-cGE.

Manaus, 1 5 de dezembro de 2020.

MAR|CíLN TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Proteolo 31044

EXTRATO No 2r5l2020€EAS
Espóclê: Termo de Fomento nô 02U2O2O-FEA§. pâíâ3: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, âtravés do FUNDO ESTADUAL DE
ASSÍSTÊNC|A SOCTAL - FEAS e a tNSTtTUtçÃO JOVENS COM UMA
MISSÃO - MANAUS, CNPJ 07.690.265/0oOí-Oe, representada por sua
Íeprêsentante lêgã1, a Sre. TEREZTNHA BAÍ|STA AMMERMAN; Objeto:
a transferência dos recursos provenientes da Emenda paíamênlar no
02812020 do Deputado Eshduât Luis Ricardo Saldanha Nicolau, aquisiÇão
de equipamentos e utensÍlios permanentes e utensílios domésticos, onde
ambos iráo dar suporte as atividades dêsênvotüdas com as crianças ê assim
poder ter ambiente e condiÉes Íavoráveis ao processo de desenvolvimen-
tos peculiar da criança ê adolescênte. Na modalidade de atendimênto de
pÍDteçáo social êspêciâl (alta complexidade), defesa e garantia de direitos;
UO: 31701; PT: 08.244.3235.2040.00í.1; FR: 016000ó0; ND: 44504201;
NE: 2020NE00480, Valor do Tsrmo: R$ 50.000,00; Vlgência: de 6 (seis)
mesês contâdos de 15112120 a 15106121; A3rinatur.: .lSl12tZO; pÍocêBso
AdmlnistÍatlvo: 01.0í.031 í 01.00026012020: Fundâmento do ato: Lei
13.019/20'14, Resoluçáo Io1A2O12-ÍCEIAM e tnstruÉo Normetiva no
008/2004-CGE. Manaus, 1 s de dezembro de 2020.

MARICÍLN TEIXEIRA DA cosTA
Secretárla de Estado da Assistência Social

PrctGolo 3í045

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistênciâ Social

Protocolo 309í 9

PORTARIA NO3O9'2O2O.GSEAS
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAUSEAS, AUtOÍIZA
o pagam€nto de diárlas e passagena a segulr: Destlno 6 Perlodo: Sâo
Gabriel da Cachoêira/AM - 24101 a 31/01/2021 Nomo e Cargo: Eduardo

Duarte/SubgerenteMachado Junior/Colaborador, Keline Calistro
Marla Elisangêla Silva DolzandAssêssor I Obrefivo: Reatizar o monito-

ramento e avaliaçáo quanto a execuÉo de objeto pactuado e desembolso
financeiro do 2'aditi\o ao Termo de Fomento 01/2019 Íirmado com a OSC
lnspetorie Santa Terezinha- Casa lrmà lnês Penha - REAJUDAT SEKERUPI,
com recuBo de passagens e diárias Íonle 160 - SEAS/TESOURO.

ManauB, 14 de dêzembro de 2020.

MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA
SecÍêtária dê Estado da Asslstência Social

Protocolo 30920

PORTARIA NO3í2/2O2O.GSEAS
A SECRETÁRN DE ESTADO OAASSISTÊNCIA SOCIAUSEÀS, AUIOTIZA
o pagamonto de dláÍlas a sêgulr: Dêstlno e Peáodo: ltacoatiara/AM -
14112 a 1611212020 Noms e Cargo: Eduardo Rodrigues Machado Junior/
Colaborador, Francisca Sidivanê Ribeiro GuimaraeyAssêssor ll, Eliel
Padilha da Silva/Assessor ll e Maria Elisangela Silva Dolzane/Assessor
I Obleüvo; Realizar o monitoramento ê avâliaÇáo quanto a execuÇào de
objeto pacluado e desembolsô Íinanceiro da Emenda Parlamentar ao TF
0O3|2O2O Íirmado com a OSC ASSOCIAÇÁO CULTURAL DE DESENVOL-
VIMENTO HUMANO E SOCIAL .'MÃOS SOLIDARIAS", com recurso de
diárias fonte 443 - IDGSUAS (Recurso Fedêrat).

Manaus, '14 de dezembro de 2020.

MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA
Sêcrêtária de Estâdo da Assistêncie Social

Protocolo 3í002

PORTÀRIA N' 3t5/202o-GSEAS
DESIGNA como GESTOR de ParcsÍia, proveniente dê Emenda
Parlamenlar firmada no exercÍcio de 2020, o SeMdor EDNALDO GOMES
BARBOSA JÚMOR, SUBGERENTE, matrícuta no 256.8Ss.íA, totado
no Departamento de ProteÇáo Social Especial-DPSE, para, a paítir de
1511212020 e dvante toda a vigência do ajuste, ou até que seja dêterminada
sue substituição por outro servidor, proceder a FISCÁLIZAçÃO fÉCHtCl
do TERMO DE FOI,IENTO No 026/2020-FEAS, firmado entre o ESTADO
DO AM,AZONAS, por inlermédio da Secrotarlâ de Estado da Asslstência
Soclal§EA§, através do Fundo Eôtadual dê Assl8tôncia Socl'at-FEAS, ê
A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS MULHERE§ PORTÀDORAS DE CÂNCER.

ClÊNTIFIQUE.SE, CUMPRA-SE e PUBLIOUE-SE.
GABINETE DA SECRETÁRh DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

em Manaus, 15 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA OA COSTA
Secretária de Estado da As8istência Social

PÍotocolo 31035

PORTARIA N' 086/20í9 . GS/SEDECTI
O SECRETÁR|o DE ESTADO OE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ClÊNClA, TECNOLOGIA E INOVAçÂO, no uso de suas atribuiçóes tegais
e,
CONSIDERANDO a Lei no 3.300, de 8/10/2008, que disiplina a'concessáo
da GratiÍicaçáo de Aliúdades Técnico-Administrâtivâs dos seruidores do
Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de proümenlo eÍêtivo;
CONSIDERANDO o disposlo no Decreto no 28.020, de 29/10/2008, que
dispÕe sobre os procedimentos e critérios para concêssão da GATA dos
servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimênto
eÍetivo e em comissão;

RESOLVE:
I - CESSAR OS EFEITOS, e conler de 1o11212019, da Portaria no

021/2015-GS/SEPLANCTI, de 2010512015, que atribuiu a GratiÍicação de

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCN SOCIAL
Portarla 3í 312020 - §EAS

A SECRETARIA DE ESTÂDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO USO dE
suas competências constituclonais, legais e rêgulamentares que lh6s sáo
@nferidas, e
CONSTDERÂNDO as atribuiçóes contida no lnciso lV, art. 50 aprovado pelo
Regimento lntemo da Secretâria d6 Estado do Assistênciâ Social - SEAS,
mediante OECRETO No 38.007 de 28 de junho de 2017;
CONSIDERANOO a competência atribuída pela Lei Dslegada no 123, Art.
21o, lll de 31 de outubro de 2019.

RESOLVE:
Art, ío DelegaÍ a competêncta à servidora ÍlrtARlA NEBLINA MARÂES,
MATRICUIâ O27.705.3 H, na quatidâde dê Odenador de Despesas por
dolêgação da tltulaÍ nos seus impedimantos legais:
Art 20 Fica autorlzado ao Ordenador de Despesas por detsgaçáo tituler
suMelegar as competências conferidas por meio desta porlaria, em
consonância com as necêssidades do seNiço;

Diário 0fcial do Estado do Amazonas

vALtDO SOMEÂ,rE COM AUTENflCAçÃO



ASSOCTAÇÃO DO GRUPO UNÁO DOS TDOSOS DE pETRópOLtS-

AGUIP
RUA TOMAZ DOAMARAL NO 104- CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

6FONE: 9841 0-9562t 99129-261 1

MANAUS.AM

ASSOCTAçÃ? Do GRUqO UNtÃo DOS TDOSOS DE pETRópoLts_ AGUtp

Nome
CNPJ

o6.u8.108/M)1-30

Endereço

RUA TOMAZ DO AMARAL, N9 10+ CONIIJNTO JARDIM PETRÓPOII*
PETRÓPOLIS

E-mail

Zenaideo4T@gmoil,com

Frente ao Campo de Futebol de Areia do Proço do lordim petrópolis

Ponto de referência

Municíplo

Manaus
UF

AM

CEP,

69067-010

98410-9562

Telefone

99129-2611 (Zenaide)

Nome do Representante Legal

Zenoide Llma de Oliveiro

CPF

704.s67.202.{/0
RG

o720443-2
órgão Expedldor

SSP.AM

Cargo

Presidente/ coordena dora

Endereço

Ruo Solto Osorio, n.e 297, Conjunto Costo e Silvo, Rdiz

Contato

997292677

CEP

6906&320

r:,.
1. DADOS CÂDASTRAIS DA ORGAN PROPONENTE

2, DO PROJETO

3. DESCRTçÃO DA REAuDADE
Descrever o evolução do trobolho da instituiçdo a par,r da sua fundoção:

3'1'A Associação do Grupo união dos ldosos de Petrópolis- AGUlp, nasceu como um clube de mães nacomunidade de Petrópolis no ano de 1994, quando um jovem chamado Francisco Edmar observou anecessidade de afastar os idosos da ociosidade, desenvolvendo a partir de então atividades recreativas,artesanais, culturais e trabalhando a socialização destes idosos. porém instituíu-se Associação em2L/10120f.2, com CNPJ: 05.048,108/0001-30 deÁominada de Associações de defesa de dlreitos sociais.uma Associação civil de direito privado, de caráter socioeducativo, *tturat e assistencial, sem finslucratívos ou politico- partidárÍ0, de duração indeterminada, qualificável como de interesse público, naforma prevista no Código Civil Brasileiro.

I

Nome

Areta Oliveiro de Aquino

Profissão

Asslstente Sociol
N" de inscrição no Conselho
3931

E-mail

o retoj utu @ hotm o il. co m
Contato

9Afi-gs62
O Coordenador do proieto é o responsável técnico?
Sim ( x ) Uao ( ) Caso não, insira os dador do responsável técnico



AGUIP
RUA TOMAZ DO AMARAL NO 104. CONJ. JARDIM

FONE: 984í 0-956U 99129-261 1

MANAUS-AM

ASSOCTAÇÃO DO GRUPO UNIÃO DOS TDOSOS DE pETRópOLtS_

Flnalldade Estatutárla: Tem por fina lidade desenvolve ações ocioeducativas,
assistencia ts de forma organizada

e
ntegrada, através de Programas diversifica dos qu ê promovam amelhoria na qual idade de vida valorização soci da dosa, buscando

envolvlmento da
pessoa continu amente

com unidade do ba trro de Petrópolis e adja cencras na sensibilização
envelhecimento saudável

pa um
Desenvolverá su as atividades sem qu quer preconceitos oudiscriminações relativas à cor raça, credo religi oso, classe social, concepção politico partidário,filosófica, de nacionalid ade ou quadro social.

Forma de acesso: Nossa modalidade de atendimento é norteada pela proteção social Básica com oserviço de convivência e Fortalecimento de Víncutos para os idosos, abrangendo o bairro dePetrópolis e adjacências. Nosso período de vigência é oe janeiro i dezembro de 2020, comcapacidade de atendimento de 50 idosos/ dia de segunda a sexta e com horário de atendimento das14h00mln às 18h00min horas' o acesso dar-se-á através da procura espontânea dos idosos ou/deseus familiares, realizamos o acolhimento, uma breve conversa e preenchimento do formulário decadastro' Atendemos idosos de ambos os sexos, independentes ou com leves limitações. No quadrode associados atualmente registramos 73 idosos inscritos. Temos como CRAS referencía o cRAscachoeirinha' Ao longo dos seus 26 anos a associação vem desenvolvendo suas atividades assegundas, quartas, quintas (Fórum Permanente do ldoso) e sextas feiras das 14h00min às 1ghoominhoras' A execução dos serviços vem sendo mantidas através de recursos próprios, angariadosatravés de bingot rifas, vendas e doações. Participando de campanhas e caminhadas como formade chamamento de sociedade prra ., guestões que envolvem os idosos. As atividadesdesenvolvidas são previamente planejadas, com base no conhecimento das necessídades dademanda, trabalhando como eixo principal o serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos,fortalecendo o convívÍo familiar, comunitário e o protagonismo social do idoso. Ações pautadas nocombate de isolamento, atividades assistenciaís, educativas, culturais e esportivas, com o apoío deprofissionais capacitados na área de: serviço sociar, psicorogia, Educação Física.

3'2'caracterização do entorno: A AGUIP desenvolve seu trabalho com idosos há 26 anos no bairrode Petrópolis, zona sul de Manaus, com divisa aos bairros: Japiim, Raiz, são Francisco, cachoeirinha,coroado e Aleixo' Petrópolis é um dos bairros mais antigos de Manaus, sendo criado em 19s2, comp.opulação de aproximadaÍnente 45 mil pessoas. Por ser um bairro antigo, verifica-se um númerosignificativo de idosos residentes. observa-se que o território decorre de varias questões sociaiscomo insuficiência de renda, trabalho informal, drogadição, diversai formas de violência e deisolamento social' No território verificamos potencialidades, pois é um balrro estruturado, comalguns acessos a políticas públlcas, pincipalmente na área da educação onde observamos muitasescolas estaduaís, municipais, telecentros e CMEI. Segue listagem:
Escolas Estaduais:
1- Escola Estadual Tiradentes;
2- Escola Estadual Mejor da Silva Coutinho;
3- Escola Estadual professora Jacimar da Silva Gama;
4- Colégio Militar da policia Militar.
Escotas Munlcipais:
1- Escola Municipal Thomas Meireles;
2- Escola Municipal lrmã Dulce;
3- Escola Municlpal Ana Mota Braga;
4- Escola Municipal prof.s Maria Lira pereira;
5- Pré Escola lnfante Tiradentes petrópolis.
CMEI'S:
1- CMEI Maestro Dírson Costa;
2- CMEI Cecilia Cabral;
3- CMEI Dalva Maria Costa e Silva;
4- CMEI Maria Clara Machado;
5- CMEI Prof.e Odete de Araújo puga Barbosa.
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Telecentros:
l-Escola Municipal Thomas Meíreles;
2- Escola Municipal professora Maria Lira pereira;
3- Escola Municipal Amine Daou Lindoso;
4- Escola Municipal lrmã Dulce;
5- Centro Social São Benedito;
5- Telecentro Comunitário de petrópolis Dona lracema da Silva.

Na área da saÚde também podemos observar que o bairro está amparado, constando um posto desaúde e um CAIC e unidades de básicas de saúde:
1- Posto de saúde de petrópolis;
2- CAIC Alexandre Montoríl;
3- UBS S4O;

4. UBS S44;

5- UBS S43;
6. UBS S35;
7- U8S S49;
8- UBS S37.

No ll1er e esporte podemos destacar gue o território possui uma praça ampla e bem localizada, quepossibilita encontros e são oferecidos alguns esportes como: vôlei, futebol, skate, dança e atividadefísica.

!a.-á1ea 
de segurança, podemos encontrar o comando Geral da policia Militar e a 3c Delegacia dePolicia, porém é possíver observar que o bairro tem arto índice de viorência.

Na área de transporte público, o bairro é amparado por um terminal de ônibus que é servido pelaslinhas: 601, 608, 609, 610,612 e 519. É disponibilizado micro-ônibus para dá apoio a necessidade dobairro.
No entorno podemos verificar que possui instrumentos de Assistência social como:
1- centro Pop (centro de Referência Especializado para pessoas em situação de Rua);2- Desafio Jovem (centro de Tratarnento de Dependência euímica). E outros centros de convivênciacomo apolo assistencial:
1- Centro Comunitário lrmã Julia Favaro;
2- Clube de Mães Cristina Bonates;
3- Paroquia São pedro Apostolo (com grupo de convivência para idosos);4- caminho certo Aqui chegamos. outros meios de encontros são observados no entorno,destacam-se as igrejas, centros religiosos, desenvolvendo encontros de jovens, idosos, quetrabalham também a socialização. e oi sindicatos, destacando: stNpoL (sindicato dos Funcionáriosda Policia ovil do Estado do Amazonas), slNDEsPEclAL- AM (Associação de Moradores do Bairro dePetrópolis) e o Diretório Nacional dos Estudantes.

3.3- Caracterização do público atendido:

3'3'1- Proteção social Básica: são atendidos idosos de ambos os sexos em situação de risco social,com vivencias de isolamento por dificutdades de acesso a serviços e oportunidades de convíviofamiliar e comunitário, cujas necessidades, interesses e disponibilidade que indiquem a inclusão noserviço' ldosos residentes do bairro de Petrópolis e adjacências, Atendemos 73 ídosos cadastradosna Associação, com faixa etária entre 60 anos a 90 ou mais. conforme o instrumentat utilizado paraaveriguação de dados, destacamos que o número por faixa etária de pessoas que residem com osidosos atendidos são de: 0- 4 anos= 1 pessoa;5-9 anos= 6 pessoas; 10-11 anos= g pessoas; 12-17anos= t1 pessoas; 18-19 anos= g pessoas; 20-s9 anos= 106 pessoas; 60 ou maís= g9 pessoas.
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Já no que diz respeito á especificidade social, éticas e cult
idosos assistidos, 93,15% caracterizam-se como católicos
eva
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Residêncla/ Moradia: os idosos assistidos na Associação são moradores antÍgos na
comunidade do Bairro de petrópolis, destacando que 9s,7ty, residem em moradias
próprias e apenas 4,29% residem em moradia alugada. gg% em casa de alvenaria e apenas
1% em moradia de madeira.
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saneamento Básico: com relação a saneamento básico, através do formulário
socioeconômico e também de veriÍicação em loco, destaca-se que 100% das residências
possueÍn água encanada através da Concessionaria Águas de Manaus e energia elétrica
através da Eletrobrás Amazonas Energia, Já no que diz respeito a escoamento sanitário,
verifica-se que62,86% possuem tratamento de esgoto e37,t0%fossa séptica.

Gráflco Escoã rÍter-rio S.arrItárlo
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Acessibilidade: Na moradia de 9g% dos idosos não há estrutura adequada para locomoção
dos idosos, cômodos estreitos e banheiros sem adaptação, muitas moradias com escadas,
dificultando a locomoção. o bairro de Petrópolis apesar das varias mudanças perceptíveis,
não foi estruturado pensando na acessibilídade dos idosos e portadores de necessidades
especiais, principaÍmente cadeirantes, não veriÍicamos rampas de acesso. Devido o bairro
ter ladeiras muito íngremes, é de difícil acesso a locomoção dos idosos.
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Educação: No que diz respeito ao acesso na educação, caracteriza-se da seguinte forma:
apenas 2 idosos são considerados analfabetos, 5 idosos semianalfabetos sabendo apenas
asslnar o nome e conhecendo algumas letras e números. Através da coleta de dados
referente ao grau de escolaridade dos familiares dos idosos, destacamos que Z,L3t7o náo
frequentam escola, g,7gyo possuem o ensino fundamental incompreto, g,4 % ensino
fundamental completo, t3,62% possuem o ensino médio incompleto e 6s,LL/o ensino
médio completo e apenas e43% possuem o ensino superior.
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condlções de trabalho/Rendimentos: Devido o público alvo da Associação ser
caracterizado por idosos, observa-se que já não trabalham formalmente, mas através da
observação e das visitas domiciliares, podemos verificar que alguns idosos trabalham de
forma informal para suprir ou auxiliar na renda familiar, entre estes destacamos que: 6
idosos trabalham no ramo alimentício (venda de salgados e comidas); 4 idosos com vendas
de trabalhos manuais (pinturas de pano, crochê, confecção de bonecas e outros); 2 idosos
com corte e costura; 1 cabelereira e 3 idosos com vendas (catálogos). E apenas 6 idosos
ainda continuam trabalhando. os dados referentes aos rendimentos destacaram que:
33,33% dos idosos são aposentados, 23,6L% pensionistas, g,72% encontram-se
trabalhando e 79,44yo não possuem rendimentos (donas oe cisa;. Referente a renda
familiar 38,89% dos idosos recebem apenas 1 salario mínimo, 4s,g3:v, recebem 2 salários
mínimos, t2,5o%recebem 3 salários e2,lg%acima de 3 salários mínimos.
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Programas/ ProJetos sociais: através das entrevistas sociais e encaminhamentos,
destacamos que 95% dos ldosos assistidos na Associação estão cadastrados no CRAS epossuem o Cadastro Único, mas apenas 75,28% recebem benefícios do bolsa família ou
BPc' Pode-se destacar que os idosos entrevistados e assistidos pela Associação, possuem
condições inerentes à maioria dos idosos brasileiros. Na sua maioria são independentes,
provedores de seus lares, com renda de pelo menos 1 salario mínimo, possibilitando
melhores condições de vida no que diz respeito à saúdg alimentação moradia e outros
aspectos.
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4. DESCRrcÃODOPROJETO

PROJETO/OUETO DA EMENDA PARIAMENTAR:

,il
L:,

O objeto de emenda trata-se de:
meio da Associação do Grupo U
Social Básica, através do Serviço

r Dlsponibilizar recursos para o projeto social voltado para os idosos por
nião dos ldosos de Petrópolis. Trabalhando a modalidade de proteção
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos faz-se necessário o uso do

recurso para o desenvolvimento do Projeto. Sendo disponíbilizado o recurso para manutenção de bens e
imóveis, contratação de serviço de pessoa física e jurídica, material de expediente, gêneros alimentícios
e materiais de higiene e limpeza, como forma de desenvolver o atendimento no assessoramento, defesa
e garantia de direitos.

PERÍODO DE EXECUçÃO:

lnício: DEZEMBROI202O Término: ABRIL/2021

,usTrFtcATtvA DA PROPOSTçÃO:

Segundo a orgonizoção Mundiol do soúde (oMS): "o populoção mundiol com mois de 60 onos voi passor
de 841 mllhões para 2 milhões em 2050". Levando em cansideração esto ofirmativo, novos desafios
estão surgindo, é preciso debdter e verificor o melhor formo de buscor conhecimentos e respostas paro
estas problemáticas. por isso, foz-se importonte desenvofuer oções socioeducativas, culturois e
assistenciois de forma organizado e integrodo, que promovom o melhoria do condiçõo de vido e
valorização da pessoo idoso, buscando trabolhor em porcerio com a rede assistenciol, a fomílio, eprofissionais habilitados, promovendo a sensibilizoçdo paro um envelhecimento soudável e otivo. o
envelhecimento tornou-se questão fundomental pqro eloboração de novas políticos públicos ompliondo
a rede de ações voltodas poro um envelhecimento soudóvel e de condições de dÍgnidade humono,
g-aronÜndo dpoio e cuidodos, afim de que possam exercer seus direitos de cidadanio. Considerondo que o
Associação do Grupo União dos ldosos de Petrópotis- AGUIP, complementa os seruiços no ômbito da
Assistencial Sociol- cRAs Cochoeírinho, portqnto integronte do rede de Seruiço de proteção Social Básico,
destinodos o idosos em situoçõo de risco sociol, inscrito no Conselho Munícipol do ldoso- CMI e tendo
como bose o Tipificação Nacional dos Serviços Socioossistenciois e Estotuto do tdoso. Executora do
Serviço de Convivência e Fortdlecimento de Vínculos, otendendo um público de 73 idosos com
dificuldodes oo acesso dos serviços púbticos. Assim o Associoção onseio melhoror os condições de vido
dos idosos no defesa e ofirmação de direitos, estimulondo o vivêncio, o sentimento de pertenço e
contribuindo paro o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

OBJETIVO GERAL:
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Possibilitor acessos a experiências e monifestoções ortísticos, culturoÍs, esportivos e de lozer e de
valorizo,ção das experiêncios vividas, com vistos ao desenvolvimento de novos sociobilídodes.

oBrETtvos EsPEcÍFtcos:

7- Asseguror espoço de encontro poro
co nvivê ncio fa m i I io r e co m u nitá rio ;

os ldosos e encontros intergeracionois de modo o pramover o suo

2'Detector necessidades e motivoções e desenvolver potenciolidades e copocidodes poro novos projetos
de vida;
3' Propicior vivências que volorizem os experiências, que estimulem e potenciolizem o condição de
escolher e decidir, contribuindo poro o desenvolvimento do autonomia e protogonismo social dos
usuários.

PúBrrco-Awo:

ldosos a partir de 60 anos, de ombos os sexos em situoção de risco sociol.

METAS:

7- Asseguror espaço de encontro pora 30 idosos,
Dezembro/2l2l à Abrit/ ZlZt;

promovendo convivênciq familior e comunitôrio de

2'Detector necessidodes e motivações e desenvolver potenciolidodes e cdpacidodes pora novos projetos
de vida de j0 idosos de Dezembro/2221 à Abrit/ 2021;;
3- Propicior vivências pora que volorizem as experiêncios, que estimulem e potencializem o condíçdo de
escolher e decidir de 3o idosos, contribuindo para o desenvolvimento da outonomiq e protogonismo
sociol dos usuários, de Dezembro/2221 à Abril/ 2021.

5. PROCEDIMENTOS METODOTóGICOS

o projeto será no rtea do pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencia IS, pelo Estatuto do ldoso pelo
Estatuto da Associação, busca ndo trabalhar Indepe ndência, pa rticipação, ass istência e valori zação dos idos os
participa ntes. P rocurando oferecer oportuni dades de conviver em socieda de, demonstra suas op lntoes e decisões,
su as manifestações artísticas culturais, proporcionando o bem estar físico, mental social através das atividadese
propostas. le momênto: Recepção a atendimento inicial do usuário e seus familiares, estabelecendo vínculos.
Acolhida e escuta: recebemos os idosos através da procura espontânea, sendo recepcionado pela Assistente socíal,
preenchendo um cadastro com informações pessoais. Realizamos a escuta qualificada, ouvindo anseios e
necessidades dos idosos. Neste contâto inicial informamos os critérios de ingresso no serviço e o horário de
funcionamento, apresentando o espaço físico e a equipe profissional que irá atendê{o. Estas ativÍdades acontecem
no decorrer do ano.
Atlvidades Socioeducatlvas: Sua finalidade é incentivar o convívio e o fortalecimento de vínculos, focando também
na promoção da qualidade de vida do idoso. um trabalho psicossocial voltado para a reflexão a respeito das
problemáticas que envolvem o idoso, o compartilhamento de situações vivenciadas, troca de experiências,
abordagem de temas relevantes à terceira idade, a importância e responsabilidade familiar e oferecendo
orientações básicas para o conhecimento de garantias de dirêitos à pessoa idosa. Atividades:
*Dinâmicas em grupo: Serão desenvolvidas atividades para trabalhar a memória dos idosos, trabatho com
musicoterapia e outras técnicas, que os idosos possam desenvolver expressões de sentÍmento e estimulando
relações interpessoais. Trabalho desenvolvido pela psicóloga e pela assistente social, as segundas e quartas
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7. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATTVIDA DES (MCtAS C ETOPOS dO PTOJCIO)

!t ogos Lúdicos: Jogos de dominó, baralho dama, contribuindo para agil idade dos idosos proporcionando
ntera ção treba lho em equipe. Serão desenvolvid as as se8un das, rtasqua e sextas, com o apoio da equipe técnicaresponsáveÍ pela observação desenvolvimento das atividades;

*Rodas de converses: Oportunizar debates e reflexão em torno de fatores
influenciem

socia IS, famili ares, econômi cos que
na convivência familiar e comun itária. Atividades reflexivas izadrea as com periodlcida de qui nzenal- asquartas, pla nejadas e ava liadas de forma contínua, dese nvolvi da pela Assistente Socia Psicóloga

Ativldades
e

Soclocultu rais: Ativid ades de caráter údico, rtístico cultu desenvolvid
criatividade

a, a pa ra estimu lar
e a valorização da pessoa idosa. Estimulando vtvenctas coletivas, fortalecendo vínculos

comu n itários
fami tares eprevenindo flscos sociais, proporcionando qualidade de vid a, bem esta melhoria daidentidade, sentimento de

utoestima a
pertença. Contribuindo para partici pação socra e construção de novos projetos devida.

*Festas comemorativas: comemoração dos aniversariantes do mês, proporcionando harmonia e socialização entreos idosos.
* Festa de encerramento do ano: será realizada no dia 18 de dezembro uma festa de encerramento do ano de2020, possibilitando a confraternização entre os idosos.
Atlvidades Socioasslstenciais: As atividades propostas têm como finalidade sensibitizar a concepção da pessoaidosa como sujeito de direitos, cidadão participativo da sociedade com direitos e deveres. Acolhendo edesenvolvendo um trabalho social que promova o convívio familiar e grupal. Trabalho psicossocial, orientando,encaminhando para redes de serviços localizados no entorno da Associação. Realizando encaminhamentos eelaborando relatórios, articulando com a rede de serviços socioassistenciais. As atividades são:*Visita domiciliar: Atividade desenvolvida pela Assistente sociar e psicóroga, como forma de acompanhar odesenvolvimento familiar e comunitário e conhecer a realidade do idoso e sua famílla. serão realizadasmensalmente as guintas-feiras.
*Entrevista social (Formulário socioeconômico): será desenvolvido um questionário fechado, com cunho deconhecer a realidade de vida de cada idoso e seus familiares. Atividade desenvolvida pelo Assistente social assegundas e quartas feiras.
* Atendimento lndividual: Momento de atendimento ao idoso, como forma de ouvir e buscar respostas para osanseios e problemáticas vividas pelo idoso, ativídade psicossociar, oferecida todos os dias, mas por procuraespontânea do idoso, rearizada de segunda a sexta, sempre que necessário.*Reunião com a equipe Técnica: Será desenvolvida mensalmente (terças-feiras) com toda equipe técnica doProjeto' Esta atividade será de responsabilidade da coordenadora do proieto para verificar o funcionamento das

ili::::: 
propostas' onde será emitido um parecer referente avatiação dos profissionais na execução das

*Momento Prestação de contas: será desenvolvido pela coordenadora do projeto e o contador, onde serão

ã.I:to* 
todos os custos, notas fiscais e orçamento de acordo com o plano de trabalho. Encontro todas as sextas

Meta Etapa EspeciÍicação das
atlvidades

lndicar Físico

Unid Quant. lnício Término7- Asseguror
espaço de
encontro poro
30 idosos,
promovendo

7.7- Desenvolver
otividodes em
grupo
promovendo

troca de

7.7.7- Atlvidode:
acolhido e escuta
Dio: Segunda à sexto
Horório: 74:00 às
78:00.

ldosos 700 ocolhidas Dezembro/2020 Abrtl/2021
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convivêncio

fomilior e
comunltória de
novembro de
2020 oté morço
de 2021.

2- Detector
necessidodes e
motivoções e
desenvolver
potenciolidodes
e copocidodes
poro novos
projetos de vldo
poro 30 ldosos

de

experiêncio

fomilior e
comunitário,

2.7- Reolizor
ocomipanhdmento
psicossociol de
informação e
orientoção de
rede sociol de
opolo.

Profisslonol:
Assistente Sociol
Objetivo: Ter
acolhldo suos
demondos, interesse,
necessidodes e
possibilidodes.

7.7.2- Atlvidode:
Rodos de conversos
Dio: quinzenol/
Quorta-feiro
Horário: 74:00 às
75:00
Profissionol:
Assistente Sociol e
pslcólogo

Objetivo:
Pafticipoção sociol
otrovés de üoco de
experlênclos e

motivor o
dutoestima.

7.7.3- Atividode:
Dlnômlco em grupo.
Dlo: Segunda e
quorto
Hordrio: 75:@ às
76:00
ProÍissionol:
Psicossociol

Obletivo: Promover o
sociolizoção e o
convivência
comunitário.

7.7.4- Atlvtdode:
Jogos Lúdicos.
Dio: Segunda, quorto
e sexto.
Horário: 74:00 às
75:00
Profssionol:
Psícossociol

Objetivo:
Proporcionor o
sociolizoção e
estimular o memório.

2.7.7- Atividode:
Entrevisto Social
Dia: Segunda e
quorto
Horório: 74:00 às
78:00
Profissionol:
Assistente Sociol
Objetivo: Conhecer o
reolidode dos ldosos
otrovés

ldosos

ldosos

ldosos

ldosos

70 rodos de
conversd

39 dinâmicos

30 Entrevistas

53 jogos

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Abril/2021

Abril/202r

Ahril/2021

Abril/2021
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2020 até morço
de 2021.

3- Propicior
vivêncios poro
que vdlorizem os

3.1- Proporcionar
espoços de
convivêncio que
estimule

questlonório.

2.7.2- Atividade:
Visita Domicilior.
Dio: quinto/ mensol.
Horário: à tarde
Profissionol:
Psicossociol

Objetivo: Conhecer e
obter lnformoções
ocerca do reolldode
do idoso e seus

fomillores.

2.7.3- Atividade:
Atendlmento
lndivlduol
Dio: segundo à sexto
Horôrlo: 74:00 às
18:00
Proflsslonol:
Asslstente Social e
Pslcólogo
Obletlvo: conhecer os
onselos,

angustias e
problemóticos dos
ldosos assistidos.

2.7.4- Atividade:
Momento Prestoção
de Contas
Dlo: Serto
Horário:74:ü)
Profissional:

Coordenadord e
(intodor
Objetivo: Verificor os
custos e reolizar a
prestoçõo de contas
do Projeto,

2.7.5- Atividode:
Reunião com equipe
técnico.
Dio: teryo - mensol
Horário:74:00
Proiissionol: Todo
equipe técnico
Objetivo: Avalior o
desempenho dos
profissionois no
execução dos
otividodes e o
sotisÍaçõo dos
idosos,

3.1.1- Atlvidade:
Festas

Comemoratlvas:

do

ldosos

ldosos

ldosos

Corpo
Técnico

Corpo
Técnico

Atendimentos

18 momentos

5 Reuniões

5 Festas

Comemoratlvas

5 Visitas

30

Dezembro/2020

Dezembro,/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Abril/2021

Abril/2021

AbrÍl/2021

Abril/2021

Abrtl/2021

l0
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8. AFERTçÃO DOS RESUTTADOS

que esümulem e
potencializem a
andição de
escolher e
decidir de 30
idosos,
contrlbuindo
pora o
desenvolvimento
do autonomio e
protogonismo
sociol dos
usuárlos de
novemhro de
2020 oté morço
de 2027.

cidodonio, gue

estimule o
omplioção do
univerco lnformol,
ortÍstico e

culturol.

mês.

Dia: Sexta

Horário:17:00
Profissional: Toda
equipe técnica
Objeüvo:
Proporcionar
socialização e a
valorização dos
ldosos.

3.1.2-Atividade:
Festa de
êncerramento do
ano.

Dia: 18 de dezembro
Horárlo:17i00
Profissional: todo
corpo técnico
Objetivo:
Socialização e
confraternização dos
idosos.

ldosos 1 Festa

Comemorativa Novembro/2020 Abril/2021

7- Asseguror espaço de
encontro poro os idosos
e encontros
intergerocionois de
modoopromoverosua
convivêncio familior e
camunitória;

2- Detectar necessidodes
e moüvações e
desenvolver
potenciolidodes e
capocidades poro novos
proJetos e vido;

3- Propicior vivêncios gue
volorizem es
experiêncÍos, gue
estimulem .e
potencializem a condição
de escolher e decidir,
contribuindo paro o
desenvolvimento do
autonomia e
protagonismo soclol.

Prevenção de ocorrência de
riscos sociois, seu

ogrovomento ou
reincidêncio.

Melhorio de convivêncio e
integroção entre idosos,

familio res e comu nidade.

Redução e prevenção de

ocorrêncios de situoções de
risco sociol.

Melhorio do qualldode de
vida e redução de
isolomentos.

Aumento de 50% de
participoção do número de
idosos e fomiliores nos
otividades.

Através de parecer técnico
de codo idoso.

Observação e reloto dos
idosos.

Listo de frequência; registro

fotográfico e pesquisd de
satisfaçdo,

Relotórios de
acompa nhomento individual;
relotórios de visitos
domiciliores.

11
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ASSOCAÇÁO DO GRUPO UNÁO DOS IDOSOS DE pETRÓpOLrS-

Valor disponibilizado pela Emenda

TOTAT DA RECEITA â Rs 100.000,00

9. DESCRrcÃO DAS DESPESAS E RECEITAS

9.1. RECETTAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.1PIÁNO DE APUCAçÃO

9.3. DETATHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA |TEM)

Será aplicado na aquisição de:

Servlço de Pessoa FÍsica: R$ 4g.L6L,t2

Serviço Pessoa Jurídlces: RS 23.121,21

Material de expediente no valor de R$ 1.668,90

Gêneros alimentícios no valor de RS 9.951,40

Higiene e limpeza no valor de R$ 1.507,25

Material para manutenção de bens e imóveis no valor de Rg 14.690,12

Rs 100.000,00

ORDEM ESPEclHCAçÃO
qTD DE

PROF|SStONATS
QTD DE

MESES

VATOR

MENSAT
(Rs)

Carga

Hoárial
Semanal

VATOR

TOTAL

lRs)

DESCRrcÃO DA

AT]VIDADE

1 Coordenadora 1 4 2.500,q,
22 horas

10.000,00

2 Assistente Soclal I 4 2.352,96 20 horas 9.4L1,44

3 Psicóloga L 4 2,?5L,67 20 horas 9.406,68

4 Educador Físico 1 4 1.699,94 10 horas 6,799,76

5 Serviços Gerais 1 4 1.337,43 22 horas 5.349,72

Sub total Folha 40.967,60

6 INSS patÍonal sobre a folha eA%l - ENCARGOS 8.193,52

Os profissionais

contratados
fazem-se

importante para a

execução do
Projeto, sendo

remunerado para

os serviços
prestados.

OROEM ESPECTFTCAçÃO qUANTIDDE
MESES

VATOR

MENSAT IRS)

VATOR

TOTAT (RSI
DESCmçÃO DA
ATIVIDADE

1

Serviço de Serlgrafla

(Confecção de banner de

60X 90cm)

6 1 265,00 1.590,00 Auxiliar nas campanhas e

palestra s.

t2
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2

Servlço de Reforma e troca

do Telhado com Pintura do

êspâço

1 I 21,531,21 2L,5?1,21 Melhoria do espaço físico
de convivência dos idosos

ORDEM ESPECTFTCAçÂO UNTDADE qTD VALOR

UNlTÁRrc ÍRS)

VATOR
TOTAL (RS}

DESCRçÃO DA AT|V|DADE

1 Papel ofíclo Resma 5 20,00 100,00

2 Caneta esteÍeográf lca azu/preta Caixa 2 42,5O 85,00

3 Marcador de texto Und. 3 4,50 13,50

4 Pincel hidrocor 12 cores Und. 3 12,5o 37,50

5 Cartollna Und. 10 1,00 10,00

6 EVA cores vaÍlades c/10 Pct, 5 29,00 145,00

7 E.V.A cores varladas (gliterl /S Pct. 3 20,0o 60,00

8 Grampeador grande Und. 2 L7,5O 35,00

9 Tesoura grande Und. 2 19,50 39,00

10 Balão colorldo n.9 Pct. 10 9,80 98,0o
11 Calxa organLadora Und. 8 7,SO 60,00

t2 Pasta catálogo Und. 2 38,00 76,00

13 Cola de sllicone 85g. Und. 3 12,oo 35,00

14 Bastão de cola quente grosso Pct. 1 45,00 45,00

15 Cola branca tubo 90 g. Und. 4 3r00 12,00

16 Copo de plástlco 180m1 Caixa I 80 00 80,00

77 Papel toaÍha Pct. 5 5,50 27,30

18 Pistola de cola quente grande Und, 3 36,00 108,00

lrá proporcionar a
manutenção e execução
das atividades previstas

no projeto.

19 Calxa primelros socorros Und. I 69,00 68,00
20 Embalagem descartável plástlca Caixa 1 198,00 198,00

2t Garrafa térmacã Z L. Und. 1 245,90 245,90
22 Dispense de copo descartável Und. 1 89,50 89,50

ORDEM ESPECTF|CÂçÃO UNlDADE QTD
VATOR

UNlTÁRrc (RSI
VATOR

TOTAL íRS)

DESCRTçÃO DAATTVTDADE

1 Cream cracker Pct. 48 5,00 24O,N
2 Mantelga 250 g. Und. 24 13,50 324,(x'

3 Torrada 15 gm. Pct. 24 5,85 r{0,00
4 Polpa de maracuJá l(g 10 18,0O 180,00

Proporcionar um lanche
as sextas feiras com

intuito de socialização e
de celebrar o

encerramento das

13
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5 Polpa de golaba Kg 10 15,00 150,00

6 Polpa de cupueçu Xg 10 15,ü) 150,(x1

7 Lelte êm pó 4009. Pct. 50 LO,25 512,00

8 Café 250gm. Pct. 40 5,50 260,00

9 Açúcar kg 30 3,85 115,00

10 Adoçante Und. 24 6r@ 14+,OO

11 Bolacha maisena PCt. 40 5,50 22O,OA

tz Abacaxi le 60 6,50 390,00

13 Melão l(g 150 E,50 L.275,4O

14 Mamão KS 180 7,3O 1.350,(x'

15 Banana Kg 250 9,50 2.375,00

16 Maçã KS ls0 13,50 2.025,00

atividades da semana. E

também um lanche no
final do mês para

celebrar os

aniversariantes do mês.

a ,,.

OROEM ESPECTFTCAçÃO UNIDADE qTD VA[OR
uNrÁRto (Rsl

VATOR

roTAr (Rsl
DESCRTçÂo DA ATIVIDADE

1 Vatsoura Und. 3 7,OO 21,00
2 Papel hlgiênico Pct. & 4,(X) 160,00
3 Saco de llxo 100 L Pct. 8 1,50 12,0O

4 Saco de lixo 50 L Pct. 8 1,50 12,00
5 Sabão em pó 5009. Und. 20 4,50 9o,oo
5 Pano de chão branco Und. I 3,00 24,00
7 Deslnfetante 2 L Und. zo 6150 130,00
8 em gel tSO g Und. 60 9,50 570,00
9 Agua sanitárla I I Und. 40 3,50 140,00
10 Detertente 500 ml Und. 20 2,SO 50,00
tl Sabão em barra Und. 50 5,50 275,00
t2 Flanela Und. 5 46s 23,25

Possibilitar um espaço
limpo, higienizado e

agradável para a

execução das atividades.

ORDEM ESPEC|FtCÂçÃo UNID

ADE QTD
VATOR

uN[ÁRto {R$)

VATOR

TOTAT
DESCruçÃo DAATTVIDADE

1
Tinta internapara parede-

18t
Und. 3 237,OO 711,00

2
Tinta acrílica fosca parede - extêÍno

18t
Und. 3 189,00 567,00

lrá proporcionar um
ambiente físico

agradável para a
execução das atividades.

l4
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3 Tlnta para plso 18 L Und. 3 22O,OtD 660,00

4 Tinta esmalte para gnde 9ülml Und. 3 38,00 114,00

5
Kit 2 peças barras de apolo 60 cm

para ldosos/defi cientes.
Und. 2 189,00 379,00

Galão de tinta esmalte sintétlco arul Und. 5 78,00 390,00

6 Massa corrÍda para parede 25kg Und. 2 150,00 300,00

7 Lâmpada de led branca Und. 15 15,00 225,0O

8 Bocal para lâmpadas Und. 10 16,50 165,00

9
Aparclho sanitário com calxa

acoplada
Und. 1 337,75 337,73

10 Telha de alumínio Und. 50 75,ü, 3,750,00

11 Madelra pernamanca Und. 50 45,00 2.250,00

L2 Parafuso autobrocante p/ madeira Und. 100 3,80 380,ül

l3 Plso antiderrapante 50 r50 Calxa 2 45,00 90,00

14 CorÍimão pàra rampa de banhelro Und. 2 215,0O 430,00

15 Placa gesso cartonado Und. 25 85,0O 2.125,00

16 Montante para gesso Und. 18 45,00 810,00

L7 Gula para gesso Und. 10 9,80 98,00

18 Perfil p/ teto Und. 8 22,N L79,20

19 Parafuiso p/ montagem 4,2x38MM Caixa 1 13L,67 131,67

20 Bucha plástlca s6 Caixa 1 102,50 102,50

22 Latão de massa para gesso Und. 2 158,00 316,00

22 Extensão elétrica 5 metros Und. 4 45,00 180,00

o

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOT CONCEDENTE:

JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRIL MA!O JUNHO

JUTHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

100.000,00

15
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11. DECTARAçÃO DO PARCE|RO pRIVADO:

oBsERvAçÃO: Quando a declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30 (trinta) dias,
exigir-se-á a sua retificação para celebração do Terrno de Fomento ou Termo de parceria,

12. APROVAçÂO prrO PARCETRO PúBLICO:

Na qualida de de representante legal do parcelro privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado do Amazonas,
para os efeitos e sob as penas da [ei, que inexiste gualquer 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 recu rsos.

Pede Deferimento,

Manaus, _ de de _.

Parceiro Privado

Obs.: Assinor na dotd de entrodo do

LOCAL E DATA:

PARCEIRO PÚBLICO:

recursos na unidade

APROVADO:

nte res

I /20L8,

16


