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TERMO DE FOMENTO NO O28I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO O2ilI2OaO.FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZoNAS, poR tnrenmÉoto DA sEcRETARtA
DE ESTADo DA esstsrÊuctA socrAL _ sEAs,
arRnvÉs Do FUNDo EsTADUAL DE
RsslsrÊuctA soctAL - FEAs E tNsnrutÇÃo
JoVENS com UMA MIsSÃo - MANAUS

No dia í5 de dezembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA asslsrÊucA soclAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 69.050-020, o ESTADO Do AMAzoNAs, por intermédio da
SECRETARTA DE ESTADO DA ESSISTÊNCN SOCIAL.SEAS, CNPJ NO
01.742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCIA SoctAL -FEAS, CNPJ No 01.079.14210001-59, doravante designado simplesmente
PARCEIRO PÚtsLlCO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARTCÍL|A TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, ssp/AM, e cpF sob o no 193.07g.962-91, residente e
domiciliada na Rua visconde de porto Seguro, no S00, Flores, CEp 69.05g-090,
Manaus/AM, e do outro lado, INSTITUçÃo JovENS coM UMA MlssÃo -
MANAUS, CNPJ: 07.690.26s/ooo1-oB, Associação privada, com sua sede em: Rua
Maracanã, no 195, Tarumã-Açu, cEp no 69.022474, Manaus/AM, neste ato
representada por sua representante legat, a Sra. TEREZINHA BATISTA
AMMERMAN, brasileira, do tar, com inscrição no RG, sob o no 202g2g6002-6,
SSP/MA, e no CPF sob o no 196.470.693-91, com residência e domicílio em: Rua
Maracanã, no 195, Tarumã-Açu, base da JocuM, cEp no 69.022414, Manaus/AM,
doravante designada PARGEIRO pRlvADo, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo no 01.01.03110í.00026012020, doravante referido por
PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o
presente TERMO DE FOMENTO, de acordo com as minutas aprovadas no Processo
n' 001783/2016-PGE e 87115 - PGE/AM, que se regerá pela Leí no 13.01gt2}14,
Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n' 08/2004-SC|/CGE, e pelas cláusulas e
condições seguintes:

clÁusul-A PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no O2B1Z02O do
Deputado Estadual Luis Ricardo Saldanha Nicolau, para aquisição de equipamentos
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e utensÍlios permanentes e utensÍlios domésticos, onde ambos irão dar suporte as
atividades desenvolvidas com as crianças e assim poder ter ambiente e condições
favoráveis ao processo de desenvolvimentos peculiar da criança e adolescente. Na
modalidade de atendimento de proteção socialespecial (alta complexidade), defesa e
garantia de direitos

cúusuLA SEGUNDA - DO REGIME DE GOOPEFTAÇÃO: 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.

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

Fica indicada a Sra. TEREZINHA BATISTA AMMERMAN, brasileira, do lar, SSP/MA
no 2029296002-6, CPF no 196.470.693-91, como responsável solidária pela execução
das atividades e cumprÍmento das metas pactuadas na parceria.

cúusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÕES: Para reatização do objeto desta
parceria, os parceiros obrigam-se a:

A) PARCETRO PÚBLTCO

1. Liberar em PARCELA ÚNlcA, a quantia referida na ctÁusulA 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, fiscalizaçâo e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo;
2. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resolução 12t12
- rcE/AM 
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A) PARCETRO PRTVADO
1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na exêcução 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 PÚBLICO na execução do objeto desta parceria;

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

4. A organizaçâo da Sociedade Civil prestará contas de boa e regular apticação dos
recursos recebidos no prazo de até 90 (novonta) 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 oftcial, 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
especíÍica junto à instituição financeira, qual seja: AGÊNclA No 1s48, op 003
CONTA No 3í96-5, BANCO: CAXTA ECONÔMICA FEDERAL, com apticação
financeira cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução
do objeto deste ajuste;

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

8. Restituir ao tesouro estadual eventual saldo de recursos, dentro de 30 (trinta) dias
da conclusão ou extinçâo do acordo, bem como no caso de falta de movimento da
conta da parceria por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem justa causa, a critério
dO PARCEIRO PÚBLICO;

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

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

Av, DaÍcy Vargns, 7 - Chapôda

Fone: {92J 2121-7821

Mõnaus-AM - CEP 69050-020

Secretaria de
Assistência §ocial



AtylAIOt{A§
col,tntaoDoBiIADo

GECO
N" FL
Rub

CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABTLIDADES: Os partícipes são

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

Fomento.

B) PARCETRO PRTVADO:
1. Pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria, multas ou danos decorrentes de restriçâo a sua execução.
2. Pelo gerencíamento 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.

cúusuLA QUTNTA - DA FlscALtzAÇÃo: o pARCETRo púBLrco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria,

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para implantação das ações de fiscalização e
monitoramento, o PARCEIRO PUBLICO 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 PUBLICO emitirá relatório técnico de
monitoramento e avaliação da parceria, que observará os requisitos dispostos em lei,
e o submeterá a comissáo de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pelo PARGEIRO PRIVADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO; O gestor de parceira será designado através de Portaria,
a qual será publicada posteriormente.
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GLÁUSULA SEXTA - DA UTlLlzAÇÃo 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)

cúusULA olrAVA - DA DorAÇÃo oRçAMENTÁRA: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotaçâo: Programa de
Trabatho no 08.244.3235.2040.A011, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NE00480, emitida em
11112120, no valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais).

CLÁUSULA NONA - DA vIGÊNcla E DA PRoRRoGaÇÃo: Este Termo de
Fomento terá vigência de 6 (seis) meses contados de 15112t2020 a 15tO6nA21,
podendo ser prorrogado mediante solicitação do PARCEIRO PRIVADO, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao PARCETRO 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 PUBLTCO quando este der causa ao atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

cLÁusuLA DÉctMA - DA DENúNcIR: 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 tegal, 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
recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Terceira. I
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CúUSULA oÉctue PTMEIR.A - 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:

I - Advertência;
ll- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento

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

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

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

cúusuLA DÉctMA 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS BENS ADQUIRIDoS: Na data da conclusão
ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO
serão de titularidade do PARCEIRO PRIVADO.

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

)
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INALIENABTLIDADE: 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.

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

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

Manaus, 15 de dezembro de 2020

DA COSTA
SECRETÁRIA DE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

?l? Flct Pn-q t ,4, n, o', 
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TEREZINHA BATISTA AMMERMAN
INSTTTUIÇÃO lovsNs coM UMA MrSSÃO _ MANAUS

Parceiro Privado
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SECRETARIA DE E§TAOO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N' 067'2020§EFAZ

Espécle, Número, Data: Termo de Conlralo no 2S12O2O-SEFAZ, ,irmado em
01 .12.2020. Paites: O Estâdo do Amazonas, por intermédio da Secrêtarie de
Eelâdo da Fazênda, e a GARTNER DO BRASTL SERVTçOS DE pEseUtSA
LTDA. ObJeto: Contratação de €mpresa especializada em Íomecimento de
licênçâs enuaiS paÍa acesso a bases dê conhêcimento de pesquisaE êm
Tecnologia da lnÍormaçáo e Comunicaçào FIC), aconselhamênto impârcial
êm TlC, seMços de análise especializâdos em TIC e serviços comple-
mêntares de apoio a consulta, lnterprgtaÇão e aplicaÉo das inÍormaçÕe§
contidas nas referidas basês. Valor Global: R$ 439.980,60 (quatrocsnlos e
trinta e nove mil, novecentos e sessenta reais e sessenla centavos). Valor
Men§aI 36.ô63,38 (trinta E sêis mil, Eeiscentog e §essenta e três Íêai§ e
trinla e oilo centevos) DO: UO: 14101, pT: O4j.2A.g22g.1O62.OOO1, Fonte
100, ND: 33904007, tendo Bido emiüdâ petâ SEFAZ, em Z5t11t2O2O, a
Nota de Emp€nho no 1't04/2020, no valor de R$ 3ô.6ô3,38 (trintra e seis mil,
seiscenlos e sessenta e trêg rêâis e trinla ê cÍto cênüavos). Fundamênto
Legal: AÍt. 15, da Lei no 8.606/93, Art. 3., do DecÍeto n.40.ô24119, e com
base no Parecer no 161/2O2GASSEJ/SEÁ/SEFAZ e consta nos autos do
PÍocesso no 0'1.01.0í4í 01.1O9B9O/2020-03-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINI§.
TRATIVOS, em Manaus, ,tS de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRO TOMAZ
Secrêtária Exêcutiva de Assuntos Admintstrativos

PÍotocolo 30995

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

E8pécle, Númoro, Data: Termo de Contralo no 2BI2020-SEFAZ, Íirmado em
11.12.2020. Part§s: O Estado do Amazonas, por intêrmédio de sêcretâria
de Estâdo da Fazenda, e a CONSTRUTORÀALME|DA EtRELt. Objeto:
Conlrataçáo dq _elnpresa êspeciâlizada em serviços de engenhariá de
instalaçôes saniÉrias da SGMA-SEFAZ. VatorGloút: R$ 2í.ãS2,í6 (vinte
e um mil duzentos e cinquenta ê dois reais e dezesseis centavos). DO: UO:
1410í, PT: 04.122.0001.2001.0001, Fonte 0121, ND: 33gO3gSS, iendo sido
emitida pela SÊFAZ. em 2Sl11t2OZO, a NE no 01102y2020, . Fundamohto
Lêgal: ArL 24, l, da Lei no g.666i93 com base no parecer n" 0g9/2020 e
na Nota Técnica n' 173/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ ê consta nos autos do
Procêsso no 01.01 . O141O1.113gilt2oí g-S2-SEFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, êm Manaus, 15 de dezembÍo de 2020.

ALANÂ BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Sêcretária Exêcutiva de Assuntos Administrativos

Protocolo 31003

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO N' OG8/2O2O.SEFAZ

Espécle, Número, Data: 23o Termo Aditivo ao Têrmo de Compromisso,
firmado em 26.12.2018. paÍtes: O Estado do Amazonas, por intermédio da
Secretariâ de Estado da Fazênda e a empÍesa RECOFAàMA INDúSTRIA
OO AMAZONAS LTDA. ObJoto: Repasse de recursos Íinancêiros peta
Recofarma lndústria do Amazonas Ltda., relaüvo ao exercício Ílnancêiro dê
2018, Valor clobal: US0 5.000.000,00.

DIARIO OFICIAL
GABINETE DA §ECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS AOMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dezemb'ro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ

Secrelária Executlva de A$untos Administrativos

Protocolo 31004

PORTARIA
NO OO2O/2O2O.GSEFAZSEAD

ATRIBUI cratificaçáo de Responsabilida-
de aos ocupantes dê cargos de provímento
em comissâo da Secretaria de .Estado da
Fâzenda, na forma abaixo.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E A SECRETÁRLA
DE ESTADO DE ADMINISTRAçÂO E GESTÃO, no uso de suas atribuiçóes
legais;

CON§IDERÀNDO o disposto no art. 29, da Lei no 2.750, de 23 de
setembro dê 2002, que manteve a GratiÍicação dê Rêsponsabilidade críada
pela Lei no 2.343, de 1 S de .lulho de Í 995, para remunerar os ocupantes de
cargos de pÍovimênto em comiesão de Sêcretarie de Estado da Fazenda; e

CONSIDERANDO o leordo art.6í, Anexo único, parte 11, da Lei
Delegada no 123, de 31 d€ outubro de 2019, ê da portârla no OO29I2O1B-
GSEFAZ, de 23 de janeiro de 2018,

RESOLVEM:
ATRIBUIR a GratiÍicaçâo de Responsabilidade aos ocupantes dos

cargos de prôümento em comissão da Secretaria de Estado da Fazenda
abaho listados:

Nome Caroo/Simbolooia Nlv. A contar de
Gaspar Femandes Neto Gerente /AO-2 13 1311012020

Itamara lsla de Souza Costa Subgerentê / AD-3 08 a14112020

CIENTIFIQUE§E, PUBLIOUE.SE E CUMPRA§E.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E

DA SECRETÁR|A DE ESTADO DE ADM|N|STRAçÃO E GESTÃO, em
Maneus, 10 de novembro de 2020.

ALEX DEL GIGLIO
Secrêtárao de Estado de Fazenda

INÊs CARoLINA BARBoSA FERREIRA SIMoNETTI CABRAL
Secretária de Estado deAdministraçáo e Gestâo

Protocolo 30924

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS
UPA JOSÉ RODRIGUES

EXTRATO
ESPÉCIE: PRIMEIRo TERMo ADITIVo Ao coNTRATo N. oo1/2020
- UPAJR. DATA DE ASSINATURA: 1ítOgtZO2O. PARTES: UpA JOSÉ
RODRIGUES e a empÍBs., AMPLOMED LTDA. OBJETO: Rêtomâdâ da
prestaçáo do SeÍvi@ de digitalizaÉo de imagêns de procedimento dê
radiologia gôral (Raio X), a fim de atendêr a unidade. VALOR GLôBAL:
R$ 27:000,00 (vinte e sete mil reais); VALOR MENSAL: R$ 9.OOO,Oo
(nove mil reais); V|GÊNCIA: 56 (cinquenta € seis) dias, a contar de
16t09t2A20 a 10t11t2020. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA: 17701-FES;
Unidade Gestorat 17148 - UPA José Rodriguês; programa de Trâbatho:

vÁLtDo so/lrENrE cow AUTENTtcAçÁo
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Técnico-Adminis-

2008, que dispôe sobre os
GratiÍicâÉo de Aüvidades

dos doServidores ExêculivoPoder Estadual, de deoqJpantes cargoE
emprovimento oCON§IOERÂNDO,comissâo; n.no Decretodisposto

de2e,o20 dê29 deoutubro
critérios para daconcessão

GEC
N' FL

CONSIDERANDO que o procedim€nto licitatório trânscorreu de acordo com
ordenamento jurÍdico pertinênte ás licitaçóes públicas;

RESOLVE

dê provimenlo êfeüw e em comissáo;
náo representará impâcto financeiro na folha de pagamento do

RESOLVE:
I . ATRIBUIR I GrâtificaÇáo d€ Atividades TécnicGAdministrâtivas aos
sorvldores do Poder Executilo Estadual, oflpantes de cârgos de provimento
êm comissâo, contormê abaixo espêciÍicedo, noe valores fixados para os
respêctivos nÍveis, da Tabela constantê da Lei n.o. 3.301, de 0g de outubro
de 2008:

N. Nome Caroo/Simboloqia NÍvel A Contar
1 GEZIANNÉALVES

DA SILVA FUZARI
ASSESSOR IIAD-2 14 0111212020

CIENTIFIOUÊ§E, CUTIPRA§E E PUBLIOUE-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIçA, DIREITO
HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC, em Manaus(AM), 09 d€ dezembro
de 2020.

WILL]AM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Sêcrelárlo de Estado de Justiçâ, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBO§A FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado dêAdministraÉo e Gesülo

Protocolo 30997

do Pregáo Eletrônico 887/2020-CSC, Processo no
0í.0í.03í{0í.00000799r2020§EA§, (01.0í.013102.00009578/2020.CSC),
reÍerente a aquisição, pêlo mênor preço globat, de Gêneros AlimentÍcios
(leito intogral, margarina vegetal, sal dê cozinha e outros) para atender o
acolhimento aos mirantes venêzuelanos, tendo como vencedora do refêrido
Pregão Elêtrônico a êmpresa adianle referida.
ll- ADJUOICAR o objeto desse Pregáo Elêtrônico, pelo menor prêço global,
êm farror da €mpGsa: R P DE SALES ElRELt, hscrita no CNPJ sob o n'
43.716.54210001-85, valor RS 848.440,44. Valor gtobat adjudtcado RS
84É'íH,0,* (oÍtocgntB e quarenta e olto mll qualrocêntos e quarenta
reab e quarenta ê quatÍo contavos),
CIENTIFIOUE.SE, CUMPRA.SE e PUBLIOUE§E.
GABINETE OA SECREÍÁRh DE ESTADO DA ASS§TÊNCIA
socrAL-sEAs

Manaus, 14 de dezembro de 2020.

MARICÍLh ÍEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistêncie Sociel

Protocolo 3092í

EÍrato no 2í6I2020.FE4S
Espéclo: Termo de Convênio no 00í/2020-FEAS. PaÉ$: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL - §EAS, aravés do FUNDO ESTADUAL OE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. FEAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS,
CNPJ 04.282.869/0001-27, representada por seu reprê§entante legal, Sr.
Carlos Roberto dê Oliveira Júnio[ Objeto: pÍesente Termo de Convênio tem
por objeto vivência mais lntensa da socializaÉo dê saberes, trocas culturais
ê relaçóes, desênvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vÍnculos
sociais e comunitárlos, prevenção e wlnerabilldades, deÍesa e afirmação
dê direitos, bem como o dêsenvolvimento/ampliçáo do sentimênto de
perlença e do idêntidadê por meio de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÂO DO EVENTO NATAL SOLIDÁRIO, COMO TEMA NATAL DA
FAMILIA, com distribuiÉo dê cestas básicas e bÍinquedo§, sorteio dê brindês
e premiaçóes, disponibilizaçáo de playground móvel (pula-pula. Brinquedos
inÍÉvels, caslnha bolinha; UO: 20101; PT: 13.392.3303.2077.0002; FR:
01200000; ND: 33404141; NE: 2020NE00490, ValoÍ: RS 800.000,00;
Vlgêncla: de 1511212020 a 1 5lo2l2g21 ; Assinatura : 1 5l't2l2O2O; proceÊso
Admln lstratlvo: 01.01.031 1 1 0í .00 OO1 1 19.2020', Fundam ento do ato: Art.
'116, § loda Lei 8.666/93, lnstruçáo Normaüva No 008/2004-CGE. Manaus,
1 5 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRÂ DA COSTA
Secretária de Estado da Assístência Social

Protocolo 3í03í

EXÍRATO No 213/2020§EAS
Espéclo: Termo dB Fomento no 026/2020-FEAS. Part$: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermódio dâ SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL . SEAS, âtravés do FUNDO ESTADUAL DE
ASSTSTÊNCh SOCTAL - FEAS e a ASSOCTAÇÃO DE ApOtO AS
MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER, CNPJ 0S.742.329/OOO1.3O,
represêntada por sua reprêsêntânte legal, a Sra. ÂOELAIDE MACHADO
PORTELA; ObJeto: a transferência dos recursos provenientes da Emenda
Perlamentar no 02712020 do Deputâdo Estadual Adiunto Afonso, para
prêstar âtendimento a 40 mulhêÍes portadoras de càncer, êm §ituaçáo dê
wlnerabilidadê social e provenientêB do intêrior do Estado, com a oÍerla
de acolhimento institucional, atendimento psicossocial e o desenvolvi-
mento do seu autocuidado. Para Íns de rêalizar oíiclnas de capacitaçáo
gaíantindo a autonomia das usuárias dê acordo com as Suas habilidades
e geragáo de renda nâ quâl se faz necessário a aquisiçáo de materiajs
peÍmanênlâs (59 câdeira§, 04 bancos, 01 tela retrátil, 01 notebook)
pala as oÍicinas e palestras, confêcÉo de tiaras/laços, customização
em sandálias, manipulação dê alimentos e produÉo; UO: 31701; PT;
08.244.3235.2040.001 1; FR: 01600000; ND: 44504201 i NE: 2020NE00482,
Valor do Termo: R$ 50.000,00; Vlgóncla: dê 5 (cinco) meses conlados de
1 5l 1 21 2020 a I 5 I 0512021 ; A3$Ínatu ra: 1 5 I 1 A202Ot Procêsso Ad ministra.
llvo: 01.01.031 701.000517 12020; Fundamento do ato: Lei 13.019t2o14,
Resoluçáo tf1212012-ÍCÉlAM e lnstruÉo Normaüva no OoB/2004-CGE.
Manaus, 1 5 de dezembro de 2020.

MARICÍLIÂ TEIXEIRA DA COSTA
Sêcrêtária de Estado da Assistência Social

Protocolo 31 036

EXTRATO No 2í2I2020€EAS
Espécle: Têrmo de Fomento no 029r2020+EAS. Partes: ESTADO
DO AMAZONAS, por intormédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, através do FUNDO ESTADUAL
DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL - FEAS e a ASSOCnÇÃO DO GRUPO

que a prBSente
nomeaÇâo
Ôrgão.

Portârla n.o 206/2020 GSTSEJUSC
O Sêcretário de E3tado de Justiça, DiÍeitos Humânos e Cidadânie, no uso
de suas atribuiçóês legais e GONSIDERANDO, a ediÉo da Lei n.o 3.301,
d€ 08 de outubro dê 2008, que disÉe sobre o vencimento o dísciptina a
concessáo da Gratiflcação de Atividades Técnico-Admlnistrauvas - GATA
dos Servidoras do PodeÍ Executivo Estadual, ocupantss dê cargos de
provimento em comissáo; CONSIDERANDO, o dis'posto no Decreto n.o
28.020 de 29 de oulubro de 2008, que dispôe sobre os procedimentos e
critérios para concessáo da Gratiricaçáo de Atividâdes TécnicoAdminis-
trativas aos seryidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos
de provimento etetivo ê em comissào; CONSIDERANDO, que a presente
nomeaçáo nào rêpÍes€ntará impacto ÍinanceiÍo na folha de pagamento do
ôrgâo.
RESOLVE:
t . ATRIBUIR a GratiÍicaçáo de Atividades Técnico-Administratives aos
servidores do Poder Execuüvo Estadual, oêlpantes de cargos dê provimento
em comissão, conÍorme âbaixo espêciÍicado, nos valores Íixedos pâra os
respectivos níveis, da Tabela constante da Lei n.o. 0.301, de 08 de ôutubro
de 2008:
CIENTIFIQUE€E, CUMPRA.SE E PUBLIQUE.SE,
GABTNETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTTçA, DIRE|TO
||UMÂNOS E CIDADANIA. SEJUSC, em Maneus(ÂM), 03 de dezembro
de 2020.

Anexo da Portarla n.o 208/2020 -GS/SEJUSC

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

INÊS CARoLINA BARBoSA FER,REIRÂ SIIIIoNETTI CABRAL
SecretáÍia de Estado de AdministraÇão e Gestáo

Prctocolo 3í0O0

. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SECRETÁRIA DE ESTAoO DA AsstsTÊNctA'soctAL€EAs, no uso
de suas atribuiçóes legais, e:
C-O-NSIOERANDO a deliberação do Centro de SeMgos Compartithados-
-CSC, relativa à licitaÉo na modatidade pregâo Etodôntco n; BSzrZ0ZO-
CSC;

N. Nomê Cargo/Simbologia NÍvel A Contar
1 CIDIAOLIVEIRA

DOS SANTOS
ASSESSOR mÂD-3 13 141112020

2 CAIO CESAR DA
SILVATAVEIRA

ASSESSOR IIIAO.3 13 1U1112020

3 RAQUEL SILVA
CAMPOS

SUBGERENTEA},3 13 'tu11t2020

4 DIEGO DASILVA
NASCIMENTO

ASSE§§OR IVAD-4 I 01111t2020

5 RENATA
SANTARÉM
NASCIMENTO

ASSESSOR IIIAD.3 I 0111212020

Diário Oficial do Estado do Amazonas
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AÍt 30 Determinar a GeÉncia de Rêcursos Humsnos o imediato regisho
funcional coÍrespondente;
AÍt 40 Estâ Portaria entre em vigor na data de sua pubtic€çáo.

CIENTIFIOUE-SE. CUMPRA.SE E PUBLIQUE€E.

G o
N
R

EC
FL

sua30, por a ZENAIDESra. DELIMAÍepresentada rêpresentantê legal,
OLIVEIRA transfeÉncia recurso§dosObjeto: da Emendaprovenientes

noParlamentar 05012020 do EstadualDeputrdo Afonso,Adjuto para

uNÉo rDosos DE pETRopóLts-AGUtp, cNpJ o6.o4s.108.ooo1-

Extrato no 2í {2020-SEAS
Espécie: Termo do Fomênto no 027/202O.FEAS, partes: ESTADO
DO AMAZONAS, poÍ intermédio da SECRETARTA DE ESTADO DA
ASSISTENCIê SOCIAL . SEAS, atravós do FUNDo ESTADUAL
OE ÁSS§TÊNCIA SOCIAL - FEAS E A ASSOCIAÇÂO DO GRUPO
uNÁo rDosos oE pETRopóLtsdcutp, cNpJ'o6.o48.to8.oooi-
30, representada por sua repres€nlanle legal, e SÍa. ZENAIDE LIMA DE
OLIVEÍRAi Obleto: a tranEfeÉncla dos rocursos provsnlêntes da
Emenda Parlamontar no 049/2020 do Deputado Êctadual AdJuto Afonso,
parâ dlsponlblllzar recursos para o pÍoioto soclal voltado para ci idosoE
por melo da Ascoclaçâo do Grupo Unlão dos ldosos de petropólls; UO:
3170í; PT: O8.244.3235.2U0.0011; FR: 01600000; ND: 33504199; NE:
2020NE00488, Valor do Termo: Rl í00.000,00i Vtgôncta: de 4 (quatro)
meses contadog de 15t12t20 a 1 5/0412í ; Assin alüai 15t12t2ai procEsso
Admlnistratlvo: 01.0í,03í70í.00092712020i Fundamênto do ato: Lei
13.01912014, Resolução 1o1A2O12-ÍCEIAM ê tnstruÇâo Normativa no
008/2004-cGE.

Manaus, 15 de dêzembro d€ 2020.

MARICÍUA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo 3í0114

das atividades propostes pela do Grupo Uniáo dos idosos d€
Petrópolls; UO: 31701; PT: 08.2«.3235.2040.0011: FR: 01600000: ND:
445O42O'l: NE: 2020NE00489, Vator do Tormo: R$ SO.O0O,0O: Vtgânct.: de
4 (quatro) meses contiados de 15hZ!20 e 1SlO4l21; A3slnatura: 1'l12l21i
Proco3ao Admlnl3tratlvo: 01.01.031 1 OI.OOO gZB t2O2Oi Fundamênto d o
ato: Lei 13.019/2014, Resoluçâo no1Zt2}lz-TCEtAM e lnstruÇáo Normativa
no 008/2004-CGE.

Maneu§, 1 5 de dezembro dê 2020.

MARICíL]A TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado dâ Assistência Sociâl

Prctocolo 31037

EXTRATO Nc 215/2020€EAS
Espéclê: Termo de Fomento no 028r2020-FEAS. partos: EST
DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIÂ DE ESTADO

MARICÍLIA TEIXEIRA OA CO§TÂ
S€crêtária de Egtâdo da Assistência Social

Protocolo 310ií5

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Sociâl

Prctôcolo 30919

PORÍARIA NO3O9/2O2O.GSEAS
A SECRETÁRIA DE ESTADO OA ASS§TÊNCIA SOCIAUSEAS, AUIOdZA
o pagamênto de dlárlas s paaaag€ns a 3egulr: Dsstlno € Peíodo: São
Gabriel da CachoeiE/AM - 24101 a 3110'112021 Nome ê Cargo: Eduardo
RodÍigues Machado Juniorioolaborador, Kelinê Calistro Duarte/Subgerente
e Maria ElisarEela Silva Dolzane/Assessor I ObJottvo: Reatizar o monito-
ramento e avaliaçào quanto a execuÉo de objeto pactuado e desembolso
Íinanceiro do 2'aditivo eo Termo de Fomento 01/20í9 Íirmado com a OSC
lnspetoria Santa Terszlnha- Casa trmâ lnês Penha - REAJUDAT SEKERUPI,
com recurso de passagens e diária§ fonte 160 - sEAs/TEsouRo.

Manaus, 14 de dezêmbro dê 2020.

MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Prot6olo 30920

PORTARIA NO3Í2,2OzO.GSEAS
A SECRETÁR|A DE ESTADO DA ASSTSÍÊNC|A SOCTAU§EA§, autortza
o pâgamento de dláÍlas a sêgulÍi Destlno e Período: ltacoatiara/AM -
14112 a 16h21?O20 Nomg s Cargo: Eduardo Rodrigues Machado Junioí
Colaborador, Franciscâ Sidivane Ribeiro Guimarâes/Assessor tt, Eliêl
Padilha da Silva/Assessor ll e Maria Elisangeta Silva Dolzane/Assessor
I Objetlvo: Realizar o monitoramento e avaliação quanlo a execuçáo de
obiêto pac{uado ê desembolso íinancêiro da Emênda Perlamêntar ao TF
00312020 Íirmado @m I

NTO HUMANO E
osc AssocrAÇÃo cuLruRAL
SOCIAL -"MÃOS SOLIDARIAS',

DE DESENVOL.
@m Íecufso de

ASSTSTÊNCIA SOCIAL - SEAS, AtrAV& dO FUNOO ESTÂDUAL DE
A§S§TÊNCIA SOCTAL . FEAS e a tNSTtTUtçÃO JOVENS COM UMA
MlssÃo - MANAUS, cNpJ 07.690.26si0001-ô8, representiada por sua
representante legal, e Sre. TEREZTNHA BATISTA AMMERTUAN: Objêto:
â transfêrência dos Íecursos provenientes da Emenda pârlamentar no
o28l2O2O do Deputado Estâduat Luis Ricardo Satdanha Nicotau, aquisição
de equipamentos e utensílios permanentes e utensÍlios domésticos, onde
âmbos irâo dar §uporte as atividadas desênvolvidas com as criançâs e assim
poder ter ambiente e condições íawráveis ao processo de desenvolvimen-
tos peculiâr da criança e adolescênte. Na modalidade de atendimenlo de
prcteçáo social êspecial (alta complexidade), defesa e garantia de direitos;
UO: 31701; PT: 08.244.3235.2040.0011; FR: 01600000; ND: 44504201;
NE: 2020NE00480, Valor do Tormo: R$ 5O.OOO,OO; Vtgêncla: de 6 (sêis)
meses contados de 151'l2l2o a 15106121 ; Assinatura: 1 St 12120i proc63so
Admlnlstratlvo: 01,01.031í01.000260t202o; Fundamento do ato: Lei
í3.019/2014, Rêsoluçáo no12l2O12-ÍCÉtAM e lnstruçào Normativa no
008/20M-CGE. Manaus, 15 ds dezembro de 2020.

fontê 443 - IDGSUAS (Recurso Federal).
Manaus, 14 de dezembro de 2020,

MARICÍLIA TE]XEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo 3 1002

PORTARIA N" 3í 5/2020-GSEA§
OESIGNA como GESTOR de Parceria, proveniente de Emenda
Parfamentar ÍiÍmadâ no exercÍcio dê 2020, o Servidor EONALDO GOMES
BARBOSA JÚMOR, SUBGERENÍE, matÍícuta no 256.855-1A. totado
no Departamento de Proteçáo Social Especial-DPSE, para, a pertir de
1511212020 e dwante toda a vigêncla do ajuste, ou âté que seja determinada
sua substituição por outro servidor, pÍoced€r a FISCALIZAçÃO fÉcrulcl
do TERMO DE FOMENTO No 026/2020-FEAS, Íirmado entre o ESTADO
DO AMAZONAS, por lntermédlo da Secretarla de Estado da Asslstêncla
Soclal§EAS, através do Fundo Ectadual dê Asilatêncla Soclal-FEAS, e
a ASSOCTAçÃO DE ApOrO AS MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER.

CIENTIFIOUE€E, CUMPRA§E ê PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA SECRETÁR]A DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

em Manaus, 1 5 de dezembro dê 2020.

MARICíLIA TEIXEIRÂ OA COSTA
Secretária de Egtado dâ Assistêncie Social

Protocolo 31035

PORTARIA NO 088/2019 . GS/SEDECTI
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
clÊNcn, TEcNoLoGtA E lNovAÇÃo, no uso de suas atribuiçóes tegais
e,
CONSIDERANDO a Lei no 3.300, de 8/10/2008, que dlsciplina a conc€ssáo
da GraüíicaÇáo de Atividades Técnico-Administrativas dos servidores do
Poder Executiüo Estaduál, ocupantes de cargos de proümênto eíetivo;
CONSIOERANDO o dísposto no Decreto no 28.020, de 29/10/2008, que
dispôe sobr6 os procedimênto9 ê critérios para concessáo da GATA dos
servidores do Poder Exêcutivo Estadual, ocupantês de cârgos dê provimênto
eíetivo ê em comissão;

RESOLVE:
I . CESSAR OS EFEITOS, a conlar de 1o11212019, da Portaria no
021/2015-GS/SEPLANCTI, de 20/05/2015, que atÍibuiu a craliÍicaçáo de

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIÀ SOCIAL
Portarla 31 312020 - SEAS

A SECRETARTA DE ESÍAOO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO USO dE
suas competências constituclonais, legais e regulâmentares que lhes são
conÍeridas, e
CON§IOERANDO as atribuiçõês contida no tnciso lV, art. So âprovado peto
Regimênto lnterno da Secretaria dê Eslado de Assistência Social - SEAS,
mediant6 DECRETO No 38.007 dê 2E deJunho de 2OÍ7;
CONSIDERANDO â compêtência atribuÍda pêtâ Lei Detêgada no 123, Art.
21o, lll de 31 de outubro de 20,t9.

RESOLVE:
Art. ío Oelôgar a coínpêtêncta à servtdoÍa MARTA NEBLTNA MARÂES,
MATRICULA 027.705.3 H, na quatidadô de Ordonador de Despêsas por
delegsção da tltutar nos seus impedimentos tegais;
Art. 20 Fice autorizado ao Ordenador de Despesas por delegaÉo titulâr
§uMelegar as compelências coníeridas por meio dêsta portarie, em
@nsonáncia com as necessidades do serviÇo;

lliário ofdal do Estado do Amazonas
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ôirl:r
Missáo

Rua Maracanã, í95, Tarumâ Fone:
Jovens Gom Uma Manaus

E6 t 8-3669

Nome

Jovens corn Uma Missão - Amazonas

CNPJ

07.690.26s10001{8

Endereço

RUA MARACANÃ, 195, TARUMÃ

E-mall

abrigomontesalem @hotmail.com

Ponto de referência

Condomínio Vivenda Verde

Município

Manaus
UF

AM

CEP

69022-474

Telefone

(092) 98818 3669

(092) e8267 863e

(092) s82se8801

Nome do Representente Legal

Terezinha Batista Ammerman

CPF

196470693-91 20292962002-6

RG Órgão Expedidor

ssP/MA.

Cargo

Presidente

Endereço

Rua: Maracanã,l95 Tarumã- Base da Jocum

Contato CEP

69022474

1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

2. COORDENADOR DO PROJ ETO

{

1

Nome

Herica Brandão de Oliveira Coelho

Profissão

Psicóloga
N" de inscrição no Conselho

CRP

Coelhol5herica@email.com

E-mail Contato

92 98117 0360

O Coordenador do projeto é o responsável técnico?
Sim ( ) Não ( X ) Caso não, insira os dador do responsável técnico



Nome

Maria lzabel Castro Borges

Profissão

Assistente Social
N'de inscrigão no Conselho

Cress 2503

E+nail

bellborees@hotmail.com
Contato

98111- 3931

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

3. OUTROS PARTÍCIPES

4. DA REALIDADE

4'1' lnformar um breve histórico da fundaçãq mÍssãq visãq valores, definição do público alvo, critérios
de acesso ao usuário para ingresso no proJeto e como os serviços vem sendo ofertados nos últimos
dois anos.

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

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

desenvolvendo projetos e atendendo públicos. um dos projetos de Jovens Com uma
Missão é o Abrigo lnfantil Monte salém, fundado em zz de março de 2002, cuja
finalidade é atender crianças em situação de risco: carentes, abandonadas, órfãs,

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

capacidade de atender 20 crianças em regime interno.

2

Nome

lndicor o nome do órgão que porttciporó da execução do projeto
(Se houver).

CNPJ

lndicar o número de
inscrição da entidode
proponente no Codastro
Naciona I de Pessoa Jurídica
no Ministério da Fozenda.

Endereço

lndicar o endereço compreto do órgõo parceiro (rua, número, bairro).

E-mail

lndicar o endereço
eletrônico do órgdo.

Município

lndicor o município onde está
locolizodo a entidade.

UF

Sigla do unidade
do federação
(Estado).

CEP

Código do
endereçomento
postqldo município.

Telefone

Mencionor o telefone
de contoto do '

entidade.

O Abrigo lnfantil Monte Salém tem como:
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Missão - oferecer às crianças acolhidas o direito de um lar, onde exista amor,
carinho, alimentação, saúde e educação. Dando assistência às famílias das crianças

através de orientações.

visão - ser referência no acolhimento e atendimento, mantendo e melhorando a
qualidade do serviço de Assistência Social pautando-se no trabalho humanizado.

Valores - Respeito, Amor, Fé, Dignidade, Ética, Responsabilidade, Esperança,

Comprometimento, Dedicação e Família.

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

encaminhadas pelo Juizado da lnfâncía e Adolescência.

os serviços ofertados na lnstituição propiciam serviços de proteção social especial
alta complexidade com serviço de acolhimento ínstitucional para crianças e

adolescentes. Todos os serviços ofertados estão de acordo com a Tipificação
socioassistenciais tais como: Atendimento social aos Acolhidosfamília; Atendimento e

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

alimentação em padrões nutricionais adequados; Ter ambiente e condições favoráveis
ão processo de desenvolvimento peculiar da criança e adolescente; dentre outros

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

A lnstituição encontra-se situada na zona oeste de Manaus no bairro Tarumã, tem
uma população de 28 057 habitantes, conforme Censo brasileiro de 2010. possui

8243'25 hectares de área, o que o torna o bairro com maior extensão territorial de

Manaus, fazendo fronteira com ponta Negra, Lírio do vale, ptanalto, Redenção, Bairro
da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo lsrael, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, parque

Riachuelo, Campos Sales e parque São pedro.
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o Tarumã possui hoje infra estrutura que facilitou o surgimento de muitos
restaurântes ao longo da Avenida do Turismo, uma importante aliada do
desenvolvimento local' o bairro também possui diversos condomÍnios residenciais
fechados' Encontre-se em sua área o Aeroporto lnternacional de Manaus Eduardo
Gomes, o srVAM (sistema de Vigilância da Amazônia), o clube do cetur, o
Previdenciário clube e o cemitério Parque Tarumã, além de várias indústrias, como de
materiais fotográficos e outra de plantas ornamentais,

o abrigo se localiza numa região do Tarumã que apresenta um enorme contraste
em relação aos condomínios fechados, característicos do bairro e tonge da avenida do
Turismo. Muito pobre com pequenos comércios e feiras, o Tarumãzinho tenta
sobreviver às transformações urbanas que levaram à degradação de seu único bem: a

natureza exuberante

Existe alguns serviços oferecidos a população, tâis como: Associação dos
moradores, CRAS (Centro de Referência de Assistência social), Conselho Tutelar, como
também algumas instituições que trabalham com acolhimento e recuperação para
dependente químico.

Na área de saúde encontra-se a UPA' localizada no bairro de Campos Sales, onde
oferece o serviço de Pronto Atendimento, Hospital Delphina Aziz,localizada no bairro
Terra Nova oferece os atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria,
ortopedia e cirurgia gerale o cAlc (centro de Atendimento tntegral a criança)
localizado na compensa, oferece atendimento pediátrico.

Entendemos que a família não pode ser pensada isolada de seu contexto social e
econÔmico' Sendo assim compreendemos que para preservar a unidade nas famílias é
necessário criar mecanismos capazes de dar suporte para que estas atendam suas
necessidades, de forma melhorar sua qualidade de vida e se tornando de fato sujeito
de direitos.

4.3. caracterização do púbrico atendido: proteção sociar Especiat Artacomplexidade, acolhendo crianças e adolescente em risco pessoal e social, e
condiçôes de vulnerabilidade, violação de direitos, por medida protetiva do Juizado da

, lnfância e da Juventude cíver, a fim de garantir proteção integrat

4
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llistórico de violação de direito:

§ituações de ameaça e violação de
direito identificadas

r Abandono/Negligência

!L% ZYa 2o/o

I Situeção de Bisco

I Afastamento da Familia
como medida de proteção

I Trebelho infantil

3 Violência Físíca

x Viotência Psicológica

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

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

abrangência coletadas através do encaminhamento do Juizado da lnfância e

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

como também dezoito por cento {78%) é situação de risco, se evidencia que onze por

cento (ê1%) é afastamento do convívío familiar por medida de proteção, dois por

cento l2%) aparece com trabalho infantil, violência física e violência psicológica.

Perfil etário dos usuários:

Composição por Faixa Etária

IO-6Anos
I7-12Anos
as 13 -17 Anos

5

Fonte: Ficha dê'moümento de criançaíadolescente acolhidos do Juizado da lnÍância. ANo .201 g
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Conforme a leitura do gráfico acima, a composição dos acothidos por faixa

etária no ano de 2019 de 0 a 6 anos é cinquenta e seis por cento {s6%), com a faixa

etária de 7 a 12 anos temos vinte e quatro por cento (24o/ol ecom a faixa etária de 13 a

17 anos encontramos vinte por cento IZA%I dos acolhidos.

Especificidade Sociais, Étnicas e Culturais:

Raça
7%

I Pardo

I Eranco

pi lndio

I Negro

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

Conforme a leitura do gráfico acima, as crianças e adolescentes acolhidos no
ano de 2019, cinquenta e três por cento por cento (53%) são pardos, vinte e seis por

cento 126%l sâo brancos, catorze por cento (L4%,)são índio e sete por cento (7%l são

negro.

Condições de Segurança ne área do domicilio:

Segurança
096.

I Sim

I Não

6

Fonte: Enkevista realizada pela equipe técnica com os responsáveis dos acolhidos. ANo.201g
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Nos dados colhidos na entrevista realizada com as famílias dos acolhidos, por

ter ronda no bairro e delegacias na tocalidade onde reside, esta sendo demonstrado no
gráfico acima que cem por cento (Loo%) das respostas sim tem segurança e não tem
segurança é zero por cento (0%). Contudo, vale ressaltar que essas moradias são

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

conflitos e violência (consideradas zonas vermelhas).

Condições Educacionais do indivíduo:

EscolarÍdade
2Yo

r Ensino fundâmental

r Não se encoÊtra na
idade escolar

rs Ensino médío

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

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

e nove por cento (49%) dos acolhidos cursa ensino fundamentat, como também
quarenta e nove por cento {49%) dos acolhidos não se encontra na idade escolar e
dois por cento (2%) cursa ensino Médio. Vale ressaltar que os dados acima citado

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

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

reintegração familiar é importante a criança estar na escola, poro melhorar a sua
qualidade de vida.

Progra ma Socioassistenciais:

lnserção em programas Sociais ou de
Transferencia de Renda - Cadastro

único

42% I Não inserido en1
programâ

I PeÍda de beneficio

7

Fonte: Dados do plano individual de atendimento - plA. ANO.2O19
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Da leitura do gráfico podemos perceber que cinquenta e oito por cento por

cento (58%) dos acolhidos não esta inserido em programas sociais e outros quarenta e

dois por cento í42%) perdeu o beneficio, esta situação apresenta-se pelo fato das

crianças estarem acolhides e tão logo se viabilize a reestruturação familiar, logo serão

orientados com o objetivo de aumentar o âcesso a benefícios socioassistenciais e

programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e
políticos.

Condições de trabalho do Usuário:

Situação de Trabalho
4Yo

I N8o se encontrâ na
idade para iniciar
trabalhar

: lncluido no Projeto
Menor Aprendiz

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

De acordo com a informação encontrada no Plano lndividua! de Atendimento-

PIA noventa e seis por cento (96%) não se encontra na idade para iniciar trabalhar e

quatro por cento (4%) estar inctuído no projeto Menor Aprendiz.

Atividades que o acolhido estar inserido:

Atividades gue estão lnseridos

r Reforço Escolar

t lnforrnàtica

m Dança

rAtividade Extrâ Muro

I

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



Conforme a leitura do gráfico acima, a participaçâo dos acolhidos nas

atividades que estão inseridos no ano de 2019 é que cinquenta e sete por cento lS7%)

das crianças participam da Atividade Extra Muro, dezoito por cento (18%) frequenta o

Reforço Escolar, treze por cento (13%) estão na Dança, doze por cento (12%) participa

da lnformática. Vale ressaltar que estas atividades estimulam o desenvolvimento de

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

Desenvolvendo suas eptidões , dando oportunidades para que façam suas escolhas

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

maioridade.

Localde Origem do acolhido:

Localidade da Origem dos Acolhidos

o%
I Menaus

r Outros
Municipios

H Outrôs
Estâdos

r Outro País

Fonte: Dados do plano indivldual de atendímento - plA, ANO.2019

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

coletadas no Plano lndividual de Atendimento - PtA é que noventa e três por cento

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

zero por cento (0%).

9
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5. DESCRTçÃO DO PROJETO

o objeto solicitado é a aquisição de equipamentos permanentes e utensílios

domésticos, onde embos irão dar suporte às atividades desenvolvidas com as crianças

acolhidas e assim poder ter ambiente e condições favoráveis ao processo de
desenvolvimento peculiar da criança e adolescente. Na modatidade de atendimento de
proteção social especial - alta complexidade, Defesa e Garantia de Direitos.

PERíODO DE EXECUCÃO:

lnício: Dezembro/2O20 Término: lunhol202t

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

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

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

trabalhos sociais nas áreas Rural e Urbana, desenvolvendo projetos e atendendo
público missionário. Um dos projetos de Jovens Com Uma Missão é o Abrigo tnfantil
Monte Salém, fundado em22de março de 2002, cuja finalidade é atender crianças em

situação de risco: carentes, abandonadag órfãs, vÍtimas de abusos físicos e

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

crianças em regime interno.

O abrigo Monte Salem buscar proporcionar às crianças/adolescente um ambiente
acolhedor e seguro, para isso realiza ações e atividades que garantem o atendimento

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

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

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

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

orientação sóciofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos

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

10
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interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; lnformação, comunicação e defesa de

direitos; orientação pare acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de

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

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

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

cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais.

Na realização ao atendimento e cuidados com constância e estabilidade para

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

Coordenador, Assistente Social, Psicólogo, Cuidador e Auxiliar de Cuidador,

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

preconiza as orientações Técnicas para os serviços de Acolhimento de

criança/adolescente. Como também, assegura acesso dos acolhidos, cuidados médicos

e odontológicos, bem como lazer e cultura, desenvolvendo atividades artÍsticas como

artesanato, música, dança, trabalhos manuaís, corte e costura entre outros, contando

com a parceria de profissionais liberais, empresas e indivíduos.

A estrutura física do Monte Salem possui terreno e sede própria. A casa tem 1
sala de estar, 3 berçários com fraldário sendo um com área lúdica, 2 dormitórios, 2

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

1 carro. O pr:imeiro prédio anexo possui 1 sala de reunião,1 sala para coordenaçâo, 1

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

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

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

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

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

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

campo de futebol, 1 parquinho e 1 garagem para 2 carros, possui 3 carros utititário

sendo 1 1200 e 2 Vans, com a finalidade de proporcionar o transporte seguro das

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

11



J;.

Rua
Uma Manaus

-:: ::l ,; ',*!1
Jovens Com

as visitas domiciliares, audiência no juizado da infância e todas as necessidades dos
acolhidos.

o Público alvo atendido são crianças de o à 18 anos incompletos em Risco sociaÍ,
encaminhadas pelo Juizado da tnfância e Adolescência.

os serviços ofertados na lnstituição propiciam serviços de proteção sociat especial
alta complexidade com serviço de acolhimento institucional para crianças e

adolescentes. Todos os serviços ofertados estão de acordo com a Tipificação
Socioassistenciais tais como: Atendimento Socialaos Acolhidosfamília; Atendimento e
acompanhamento psicológico; Ser acolhido em condições de dignidade; Ter acesso a
alimentação em padrões nutricionais adequados; Ter ambiente e condições favoráveis
ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e adotescente.

Com tudo, vale ressaltar a parceria e artículação com a rede socioassistencial
CRAS - centro de Referencia de Assistência Social, cREAs - Centro Especializado de
Referencia de Assistência social possibilita o acesso efetivo dos usuários aos serviços e

benefícios dos acolhidos e suas famílias conforme a demanda.

OB'fiIVO GERAT

Acolher e garantir proteção integrat das criança\adolescentes e assim ter
acesso a padrões de qualidade quanto as suas necessidades básicas.

OBJETIVOS ESPECíFrcO

o Proporcionar um espaço seguro e confortável;

r Atender quanto âs suas necessidades básicas diárias;

o Desenvolver um bom funcionemento da instituição e interesses dos acolhidos.

púellco-Rtvo

20 Crianças\ Adolescentes, na faixa etária de 0 a 1g anos

METAS
As metas deverão ser quantitativas, mensuráveis e ter prazo. lnformar uma meta para
cada objetivo específico.

12
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I - Proporcionar um espaço seguro e confortável aos 20 acolhidos, durante 06 meses.

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

melhories em seu desenvolvimento pessoal, durante 06 meses.

lll Desenvolver um bom funcionamento da instituição para que as zo
crianças\adolescentes tenham sêus direitos garantidos enquanto permanecerem
acolhidos, durante 06 meses.

6. PROCEDIMENTOS METODOTóGICOS

o projeto atenderá 20 crianças que na sua maioria apresentam problemas de comportamento
devido as negligências familiares sofridas, seguidos de dificuldades de aprendizagem e
comportementos que denunciam algum tipo de sofrimento psíquico. A aplicação da
metodologia utilizada na lnstituição está baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente *
ECA e Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais, as atividades executadas para
alcançar os objetivos:

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

Estratégia e Procedimentos realizados:

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

os acolhidos enquanto estiverem na instituição.

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

melhorias em seu desenvolvimento pessoal, durante 06 meses,

Estratégia e Procedimentos realizados;

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

atividades cotidianas.

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

crianças\adolescentes tenham seus direitos garantidos enquanto permanecerem

acolhidos, durante 06 meses.

l3
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Estratégia e Procedimentos reelizados:

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

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

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

compõem o quadro.

r' Psicóloga/ Assistente Social I

.1. Acompanhamento Psicossocial (crianças\Adolescentes) e a família dos acolhidos

conforme a demanda;

{. Construção do Plano de atendimento lndividual (PlA)

{. Entrevista Social;

..1' Visitas domiciliares (famílias dos acolhidos)A serem realizadas no mínimo 2 visitas

mensais.

t carga horária de 30 hrs/semanais.

r' Coordenadorc

Responsável por todo andamento do projeto e relatório mensal e geral

CH: 40 H semanal

r' Cuidadores e Auxiliar

o Desenvolverá determinadas tarefas da rotina diária dos acolhidos:

..'. Cuidados Básicos como alimentaçâo, Higiene e proteção;

* Organização do ambiente de cada criança;

* Apoio as tarefas escolares;

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

Carga Horário:40 h

/ Administrador

Responsável pelo andamento administrativo da instituição e Prestação de contas do

projeto.

Cll:40 H Semanal

t4
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/ Gerente lnstitucional

Responsável pelo gerenciamento operacionalda lnstituição com intuito de melhorar os

atendimentos aos acolhidos

CH: 40 H Semanal

r' Contador

Responsável pela contabilidade da instituição

CHl.24 H Mensal

r' Web Designe

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

comp utadores da instituição.

CH:24 H Mensal

r' Aux. Estoque

Responsável pelo estoque de gêneros alimentícios dos acolhidos.

CH: ztO H semanal

r' Serviço Gerais

Responsável pela limpeza geral dos ambientes da instituição

CH:40 H Semanal

{ Motorista

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

CH:40 H semanal

15
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lndlcar FÍslco DuracãoMeta Etapa Especiflcação das
atividades Unid. Quant. lnício Término

| - Proporcionar um
espâço seguÍo e

confortável aos 20
acothldos

ll - Atender os20
acolhldos em suas

âtividôdês de
necessidades básicas

lll - Desenvolvêr um
bom funclonamento
da lnsütuição para as

20
cr{anças\adoléscentes
acolhldo

1,1 Atendimênto
pêrsonalizado e

com qualidade.

1.2 RealÍzaçâo de
acompanhamento
de seus

íntêressês.

1,3 Oferecer
âmbiente
confoÊável e

seSuro e seus

direltos seJam

respeltados

Acolhida\recepção
\Acesso aos serviços
socioessÍstênciel

Cuidados Pessoais

H igiene\acessÍbilidade\
Salubridade\segurança

ofertàndo condiçôês
Íavoráveis como:
espaço acolhedor
lntegridedê
preservada

Serviços essências
conforme a demanda

Cria nças/Adolescentes

crianças\adolescentes

Crianças\4delqsçsnLt

20

20

20

Dezembrd2o

Dezembro/20

Dezqnbro/20

Junho/27

Junho/21

Junho/21

7. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADÉS (Metos e etapas do projeto)

8. AFERTçÃO DOSRESUTTADOS

OlJetivos,ÊspeCfficos Resuhados esperados lndicadores -

Proporcionar um espeço
sêguro e confoÉávêl

Atender quanto as suas

necessidades básicas

diárias

Desenvolver um bom
funcionamento da

instituição e intêresses
dos acolhídos.

Que as crianças e

adolêscentes acolhidos
tenham condiçôes digna de

acolhimento.

Ter acesso digno em suas

atividadel segundo suas
necessidadeS, interesses e

possibilidade.

Alcançar com qualidade
todos os serviços ofertados
com profissionais
qualificados

Que a garantia seja pelos

menos 90% suprldâs em

§ua estadia no
acolhlmênto.

Que pelo menos 90% as

atividades sejam

realizades com padrões de
qualidade êm suas

necessidades específ icas

Pelo menos 80 % do
recurso ofertado possa

ser favorávêis aos seus

desenvolvimentos.

Lista de beneficiário
Pesquisa de satisfação
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ManaueJovens Com Uma
Rua Maracanã, í95, Tarumã, Fone: (92) 88í8-3669

9. DESCHçÃO DAS DESPESAS E RECETTAS

9.T. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DESPESAS PREVISTAS

9.2.1 PrANO DE APLTCAçÃO

10- cRoNoGRAMADE DESEMBOTSO (RS 1,00)

2O2O -CONCEDENTE
FEVEREIRO ABRIT JUNHO

RECEITA vAroR (R$l

Valor disponibilízado pela Emenda RS 5o.ooo,oo

TOTAT DA RECEITA + RS 5o.ooo,oo

ORD
EM ESPECITICAçÃO

UNIDA
DE

QTD

VATOR

uNrÁRr
,o Rs

VATOR
TOTAT R§

DE§CflçÃO

REATIDADE

1 MtNt BERçOS MED. 96,4 X747 X 133 CM 1 7 570,00 3.9e0,00"

2 BERçOS MED. 142 X 115,6 X 79,2 cm 1 6 688,00 4.728,O0

3 CAMAS MED. 2OOO X 9OO MM EM MADEIRA DE LEI COM 01 TESTEIRA I 77 488,00 8.296,00"

4 CPUS DESKTOP COM MOUSE, MONITOR E TECIADO. 1 6 2.080,00 12.480,00,

5 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.OOOBTU 1 7 2.640,00 18.480,00,

6 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.OOOBTU 1 1 1.768,00 1.768,00

7 MESAS PARA COMPUTADOR 8OX5OX95 CM 1 3 286,00 858,00

'' Contribuir
,' para o

bom
funciona
mento da
instituição

/g
interesses

''acolhidos
dos

50.000,@

TOTAI- GERAI- (Rsl

Rs 50.000,00

JANEIRO MARçO MAIO

JUTHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
50.000,00

17
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10. DECLARAçÃO DO PARCEIRO 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 Termo de Fomento ou Termo de parceria.

xl. APROVAçÃO pEtO pARCEtRO PúBUCO:

Na qua lidade de rep rese nta nte legal do parceiro p rivado, declaro, pa rit fins de prova junto ao Estado do Ama
para efeitos sob da

zonas,
os as penas Lei, q ue inexiste qualque r débito de mo re ou situação de inadimplê ncia do

proponente com o Tesouro Estadual ou qualquer oryão OU entidade da admin ístração pública estadua que rmpeça
a transfe rcncre dos recursos,

Pede Deferimento,

Manaus, 

- 

de _de _.

Parceiro Privado

Obs.: Axinar na data de entrodo do

APROVADO:

LOCAL E DATA:

PARCETRO pÚStrco:

(Representante Legal responsável pela os recursos na unidade concedente).
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