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TERMO DE FOMENTO NO O29I2O2O - FEAS

TERMO DE FOMENTO NO OzgIzOaO-FEAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS,
ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCA SOCIAL - FEAS E
DO GRUPO UNÁO IDOSOS DE
AGUIP

Secretaria de
Assistência §oclal

RssocnçÃo
PETROPOLIS.

No dia 15 de dezembro de2020, nesta cidade de Manaus, na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA ASSISTÊNGh SOCIAL-SEAS, situada na Avenida Darcy Vargas,
77, chapada, cEP no 69.050-020, o EsrADo Do AMAZONAS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSTSTÊNCIA SOCIAL.SEAS, CNPJ NO

01.742.41410001-59, através do FUNDO ESTADUAL DE ASSTSTÊNCh SOctAL -
FEAS, CNPJ No 01.079.142/ooo1-59, doravante designado simplesm,ente
PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado por sua Secretária de Estado, a Sra.
MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA, brasileira, casada, servidora pública estadual,
inscrita no RG no 0.606.274-1, SSP/AM, e CpF sob o no 193.07g.962,91, residente e
domiciliada na Rua Visconde de Porto seguro, no 500, Flores, cEp 69.05g-090,
Manaus/AM, e do outro tado, ASSoclAÇÃo Do cRupo uNtÃo lDosos DE
PETROPÓLIS-AGUIP, cNpJ: 06.04g.10g.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
oLlvElRA, brasileira, casada, do lar, com inscríção no RG sob o no 0120443-2,
SSP/AM, e no CPF sob o no 704.567.2020-OO, com residência e domicílio em: Rua
salto osório, no 281, conj. costa e sirva, Raiz, cep 69.06g-320, Manaus/AM,
doravante designada PARGEIRO pRlVADo, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo no 0í.01.031íOí.000928/2020, doravante referido por
PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o
presente TERMO DE FOMENTO, de acordo com as minutas aprovadas no Processo
n' 001783/2016-PGE e 87t15 - PGE/AM, que se regerá pela Lei no 13.01gt2014,
Resolução n' 12112 e lnstrução Normativa n' 08/2004-SC|/CGE, e pelas cláusuias e
condiçôes seguintes: 

l_,f
cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto
a transferência dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar no OSO12020 do

Av. DaroyVargaq 7 -Chapada
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Deputado EstadualAdjuto Afonso, para aquisição de materiais e equipamentos para
melhoria e desenvolvimento das atividades propostas pela Associação do Grupo
União dos idosos de Petrópolis.

cúusuLA SEGUNDA - Do REGTME DE coopERAçÃo: A cooperação mútua dos
parceiros dar-se-á da seguinte forma:

A) O PARCEIRO PÚBL|CO reatizará:
1. Ao PARCEIRO PRIVADO o repasse da quantia referida na CúUSULA DE
VALOR, na forma prevista neste Termo.

A) O PARCEIRO PRTVADO reatizará:
1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do
cronograma de desembolso, que passam 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 OLIVEIR.A, brasileira, casada, do lar, RG no
0120443-2, SSP/AM, CPF no 704.567.2020-OO, como responsável solidária pela
execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

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

A. PARCEIRO PÚBLICO
í. Liberar em PARGELA úNlcA, a quantia referida na cúusutÁ DE vALoR, na
forma do cronograma de desembolso, que integra o presente termo, sendo liberada
após a publicação do extrato deste Termo;
2. Proceder a orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilizaçâo dos recursos oriundos deste Termo;
3. Providenciar a publicação do extrato desta parceria;
4. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, Çntre

outro, a devida tomada de contas especial, conforme determina a Resoluçáo 12t12
- TCE/AM.
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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 Íiscalizaçâo 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 organizaçáo da Sociedade Civil prestará contas de boa e regutar aplicação dgs
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 correçáo monetária,
conforme o índice oÍicial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovado ou sua devida justificativa;

6. Manter os recursos transferidos petos órgãos e entidades estaduais em conta
específica junto à instituição financ,eira, qual seja: AGÊNch No 320,0, coNTA No
67374'9, BANCO: BRADESCO, com aplicação financeira cujos rendimentos
deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;

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

8. Restituir ao tesouro estadua! 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 PARGEIRO PÚBLICO;

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

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

T."
CLÁUSULA QUARTA
responsáveis:

DAS RESPONSABILIDADES: Os partícípes . são
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A) PARcEtRo púeuco:
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 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.

cúusulA QUINTA - DA FtscALtzAçÃo: o pARCEtRo púBLtco promoverá o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta parceria.

PARÁGRAFo PRIMEtRo: Para imptantação das açÕes de Íiscalização e
monitoramento, o PARCETRO PÚBLICO poderá se valer do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou Íirmar parceria com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao local da aplicação dos recursos.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO: O gestor de parceira será designado através de Portaria,
a qua! será publicada posteriormente.

cúusuLA sExTA - DA UTILIZAçÃO DE SíMBOLOS: É vedado às partes utitizar
nos empreendÍmentos resultantes deste Termo de Fomento, nomes, sÍmbolos, ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

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

cúusuu olrAvA - DA DorAÇÃo oRçAMENtÁnn: As despesas decorrentes
deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotaçáo: Programa de
Trabalho no 08.244.3235.2040.0011, Natureza da Despesa no 44504201, Fonte no
01600000, discriminados na Nota de Empenho no 2020NEo04gg, emitida em
11112120, no valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mit reais).

CLÁUSULA NoNA - DA VIGÊNcIA E DA PRoRRoGeÇÃo: Este Termo de
Fomento terá vigência de 4 (quatro) meses contados de 15t1212020 a 1ito4tzo21,
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 oÍício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo PARCEIRO PÚBLICO quando este der causa ao atraso na
Iiberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso veriÍicado.

cLÁusuLA DÉctMA - DA DENúttctR: Este Termo poderá ser denunciado:
1. pela deliberação de qualquer dos partícipes, em qualquer momento, manifestada
com antecedência de O0 dias;
2. pela inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou condiçôes, a critério do
partícipe não inadimplente, mediante comunicação escrita com antecedêncía 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 ,
recursos que houver recebido, na forma da cláusula Terceira 

I
cLÁusuLA DÉctMA PRIMEIRA - DAs SANçÕES: pela 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 apticadas as seguintes sanções:

Av. Daroy Vargas, 7 - Cha@a
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Manaus-AM - CEP 690500A0

Secretaria de
Assistência §ocial



A]t,IAI0}IA§
cor/EnNo Do E!íÍÂDo

U

I

(j

NI" FL-
Ftu

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

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

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

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

cLÁusuLA DÉctMA 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.

GLÁUSULA 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: 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 DÉCIMA QUINTA - DA TNALIENABILIDADE: os equipamentos e
materiais permanentes adquíridos pelo presente instrumento serâo gravados com
cláusula de inalienabilidade, e o PARGEIRO PRTVADO deverá formalizar promessa
de transÍerência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

l
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CúUSUI-A 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 sÉrtma - Do FORo: os conflitos e divergências que se
originarem deste Termo de Fomento, não solucionados pelas vÍas amigáveis, serão
submetidos ao foro da comarca de Manaus, que para tanto fica eleito.

Manaus, 15 de dezembro de 2020

MARICÍLIA DA COSTA
SECRETÁRIA DE ES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiro Público

AS
ZENAIDE LIMA DE OLTVEIRA

DO GRUPO UNIÃO IDOSOS DE PETROPÓIIS-ECUIP
Parceiro Privado

Q-L-
N N rt CS
CPF: .6aqqz -»= CPX':
RG: RG: 2D?(*ç;, í, S-í,2/,p/t.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
EXTRATO N' 067'2O2O.SEFAZ

Espéclê, Númêro, Data3 Íermo de Conúato no 25/2020-SEFAZ, firmado em
01.12.2O2O. ParteE: O Ê§tado doAmâzonas, por intermédio da Secretaria do
Estado da Fazênda, o a GARTNER DO BRASTL SERV|çOS DE PESQUISA
LTDA. Obleto: Contratagão de empresa especiatizada em íomecimento dê
licenças anuais pare acesso a b-ases de conhêcimento de pesquisas em
Tecnologia da lnformação e Comunicaçáo (TlC), âconselhamento impârcial
em TlC, serviços de análisê êspecializadoô êm TIC e servigos complê-
mêntares de apoio a consultâ, interprêtaÇão e aplicaçáo das informaÉes
contidas nas rêferidas bases. Valor Global: R§ 439.960,60 (quetrocsntos e
trinta 6 nov6 fiil, novecentos e sessenta reais e sêssenta cêntavos). Valor
Mensal: 36.663,38 (trinta e seis mil, seiscêntos e §egsenta e três reais e
trinta e oito cêntavo§) DO: UO: 14101, pT: 04.126.3229.10ô2.0001, Fontê
100, ND: 33904007, têndo sido emitida pêta SEFAZ, em 25111r2o2o, e
Nota dê Empenho no fi0É,n}21, no valor de R$ 3ô.663,3S (trlnta e sel§ mil,
§€lscêntos e §essenta e três reals e tÍinta e olto centavos). Fundamento
Legal: Art 15, da Lei no 8.666/93, Art 3., do DecÍeto n.40.674/19, e com
base no Parecer no 161/2020-ASSEJ/SEÁ/SEFAZ e consta nos autos do
Procêsso no 01.01.01 4í 01.1 09490/2020-03-5EFAZ.
GABINETE DA SECRETÁRN EXECUTIVA DE ÂSSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, 1s de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOi,IAZ
Secretária Executiva de Assuntos Administrativos

Protocolo 30995

SECRETARIA OE ESTADO DA FAZENDA. SEFAZ
EXTRATO No 070 t2020-sÉF Az.

E3pécle, Número, Data: Termo de Contrato no 2Bl2020-SEFAZ, firmado em
11.12.2020. PaÍt§: O Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria
de Estado da Fazendâ, e a CONSTRUTOna aUelOA EtRELl. Objeto:
Contrataçáo de empresa especializada em serviços de engenharià de
instalaçôes saniÉrias da SGMA-SEFAZ. Valor Global: R$ 21.às2,16 (ünte
e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis cenlavos), DO; UO:
14101, PT: 04.122.0001.2001.0001, Fonte Oí2i, ND: 33903955, tendo sido
emitida pela SEFAZ, em 25l11lZOZO, a NE no 0i1022020, . Fundamonto
Legal: Art. 24, l, da Lei no 8.666/93 com base no parecer n. OB9/2020 e
na Nota Técnica n'173/2020-ASSEJ/SEÂ/SEFAZ e mnsta nos autos do
PÍocesso no 01 .0 í. 01 4 1 01.1 1 ?317 t2Oí g-S2-SEFAZ.
GABINETE OA SECRETÁRIA EXECUTIVA OE ASSUNTOS AOIUIINI§.
TRATIVOS, em Manaus, 15 de dezembro de 2020.

ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
Secretária Executiva de Assuntos Administrativos

Protocolo 31003

SECRETARIÂ DE ESTADO DA FAZENDÂ. SEFAZ
EXTRATO N' 068/2020§EFAZ

Espécle, NúmeÍo, Data: Zgo Termo Aditivo ao Temo de Compromisso,
Íirmado em 26.12.201A. partgs: O Estado do Amazonas, por intermédio dâ
Secretaíâ de Eslâdo da Fazenda e a empresa RECOFARMA INDúSTR|A
DO AMAZONAS LTDA, Objêto: Repasse de recursos financêiros pêla
Recofarma lndústria do Amazonas Ltda., relativo ao exerc[cio Íinanceiro de
2018. Valor Globat: US$ 5,000.000,00.

, rJJrÂrrru rru ltTYl/tátrl\A§

DIARIO OFICIAT

GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ÂSSUNTOS ADMINIS.
TRATIVOS, em Manaus, '15 dê dezsmbro dê 2020.

ALANA BARBOSA VALÉR]O TOMAZ

Secretária ExÊcutiva de Assuntos Administrativos

Protocolo 31004

PORTARIA
Nc 0020/2020-GSEFAZSEAD

ATRIBUI GratiÍicaçáo de Responsabilida-
de aos ocupantes de cargos de provimento
em comissáo da Secretaria dê Estado da
Fazenda, na Íorma abaixo.

O SECRETÁRIO OE ESTÀDO DA FAZENOA E A SECREYÁRIÁ
DE ESTADO DE ADMÍNISTRAçÃO E GESTÃO, no uso de suas atribuiçôes
legâis;

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, da Lei no 2.750, de 23 de
setembro de 2002, que manteve a GratiÍicaçáo de Rêsponsabilidade criada
pela Lêi no 2.343, de 19 de julho de 1995, para remuneÍar oE ocupanles de
cargos de provimento em comissáo da Secretaria de Eslado da Fazendat e

CONSIDERANDO o teor do art. 61 , Anexo único, parte 1 1, da Lei
Delegada no 123, dê 3í de outubro de 2019, e da Portaria nô 0029/2018-
GSEFAZ, de 23 dêjaneiro dâ 2018,

RESOLVEIlI:
ATRIBUIR a Gratiricaçáo de Responsabitidade aos ocupantes dos

cargos de provimento em comissáo da Secrelaria de Estado da Fazenda
abaixo listados:

Nomê Cargo/Simbologia Nív A contar de:
Gaspar Femândes Neto Gêrênte / AD-2 ta 131.1012020

Itamara lsla de Souza Costa Subqerênte /AD-3 08 01t11t2020

CIENÍIFIQUE.SE, PUELIQUE-SE E CUMPRA§E.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO OA FAZENDA E

DA SECRETÁRIA DE ESTAOO DE AOMINISTRAçÃO E GESTÃO, EM
Manaus, 1 0 d€ novembro de 2020.

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

INÊS CARoLINA BARBoSA FERREIRA SIMoNETTI CABRAL
Secrêtária de Estado de AdministraÉo e Gestâo

Protocolo 3092,í

SECRETÂRIA OE ESTÂDO DE SAÚDE DO ÂMAZONAS
UPA JOSÉ RODRTGUES

EXTRATO
ESPÉCIE: PRIMEIRo TERMo ADITIVo Ao coNTRATo No oo1/2020
- UPAJR. DATA OE ASSINATURA: 15tO9t2O2O. PARTES: UpA JOSÉ
RODRÍGUES e a empresa AMPLOMED LTDA. OBJETO: Rêtomada da
prestaÉo do Serviço de digitalizaÉo de imasens de procedimento de
radiologia gêral (Raío X), a Íim de atender a unidade. VALOR cLOtsAL:
R$ 27.000,00 (vinte ê sete mit reais); VALOR MENSAL: R$ 9.ooo,Oo
(nove mil reais); VIGÊNCÁ: 56 (cinquênta e seis) dias, a, oontâr de
16t0912020 a 1Ot11t2O2O. DOTAçÃO ORçAÍUENTÁR|A: 17701-FES:
Unidade Gestora:17148 - UPA José Rodrigues; prcgrama de Trabalho:

VÁLID, So,MENTE cow AUÍENÍIC,AçÁ}
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dos Servidores do Podêr Executirc Estadual, ocupantes d€ cargos de
provimento em comissáo; CONSIDERANDO, o disposto no Decreto n.o
20.020 de 29 de outubro de 2008, que díspôe sobÍe os procêdimentos e
critérios para concessáo da GratiÍicaçáo de Atividades TécnicoAdminis-

CONSIDERANOO que o procedimento licitatório transmrreu de acoÍdo com
ordenamento jurídico pertinente às licitações públicas;

RESOLVE
l- HOMOLOGAR a delibeÉÉo do pregoêiro, constantB dâ Ata da

dê provimento efetivo ô em comissáo; CONSTDERANDO, que a presente
nomeaçáo não representará impacto financeiro na íolha de pagamênto do
ôrgão.
RESOLVE:
I . ATRIBUIR a Grâtificaçáo de Alividades TécnicGAdministraüvas aos
sêrvídores do Poder Executivo Estadual, ocupantês de cargos de provimênto
em comissâo, conformê abaixo especiíicado, nos valores fixados para os
respectivos nÍveis, da Tabela constante da Lei n.o. 3.301, de 08 de outubro
de 200E:

N. Nome Caroo/Simbolooia NÍvel A Conlâr
1 GEZIANNEALVES

DASILVA FUZARI
ASSESSOR IIAD-2 14 01112t2020

CIENTIFIQUE§E, CUMPRA§E E PUBLÍQUE§E.
GABNETE DA SECREÍÁRIA OE ESTADO DE JUSTIçA, DIREITO
HUMANOS E CIDADANIA - SEJU§C, em Manaus(AM), 09 ds dezembro
de 2020.

UNLLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estedo de Justiga, Direitos Humanos e Cidadanh

NÊS CAROLINA BARBoSA FERREIRA SIMoNEÍTI CABRAL
Secretária de Estado de Adminlstração e Gestáo

Prctocolo 30907

Portarla n.o 20612020 .GSTSEJUSC
O Secretário de Estedo de Justiçâ, Direitos Humanos e Cldadania, no uso
de suas atribuiçôes lêgais e CONSIDERÂNDO, a ediçáo da Lêi n.o 3.30"1,
de 08 de outubro de 2008, que dispóe sobre o vencimento e disciplina a
concêssáo da Gratificaçáo de Atividades TécniBAdministrativas - GATA
dos Servidores do Poder Exêcutivo Estadual, ocupantes de cargos dê
pÍovlmênto êm comissáo; CONSIDER NDO, o dlsposto no Decrsto n.o
28.020 de 29 de outubro de 2008, quê dispõ€ sobre os procedimentos 6
critérios para concessão da GraüÍicaÉo de Atividades Técnico-Adminis-
trativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cãrgos
dê provimenlo efetivo e em comissão; CONSIDERANDO, que â presente
nomeaçáo nâo representaÉ impacto Íinanceiro na Íolha de pâgamento do
órsão.
RESOLVE:
I - ATRIBUIR a GratiÍicaÉo de Atividades Técnico-Administrativas aos
servidores do Poder Executivo Estadual, oqlpentes de cârgos de provimento
em comissão, coníorma abâixo osp€cificado, nos valores Íixados para os
rêsp€clivos nÍveis, da Tabela constante da Lei n.o. 3.301, de 08 de outubro
de 2008:
CIENTIFIQUE.SE, CUMPRA§E E PUBLIOUE§E,
GABINETE DA SECRETÁRh DE ESTADO OE JUSTIçA, DIREITO
HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC, em Manaus(AM), 03 de dszembro
do 2020.

Anêxo da Portarla n.o 20612020 GS/SEJUSC
N, Nome Caroo/Simbolooia NÍvel A Contar
1 CIDIAOLIVEIRA

DOS SANTOS
ASSESSOR lllAD-3 13 1211'il2020

2 CAIO CESAR DA
SILVATAVEIRA

ÂssÊssoR ilAD-3 Í3 12t1112020

3 RAOUEL SILVA
CAMPOS

SUBGERENTEAD.3 í3 1211112020

4 DIEGO DA SILVA
NASCIMENTO

ASSESSOR IVAD.4 6 01t11t2020

5 RENATA
SANTARÉM
NASCIMENTO

ASSESSOR IIIAD.3 9 o'U12t2020

WLLIAII'I ALEXANDRE SILVA DEABREU
Secretário de Estâdo de Justiçâ, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CARoLINA BARBoSA FERREIRA SIiIoNETTI GABRAL
Secretária do Estado deAdminislraÉo e cesEo

PÍotocolo 3í000

OESPACHO DE HOMOLOGACÃO
A SECRETÁRh DE ESTAOO DA ASSISTÊNCIA.SOCIAL§EAS, NO USO

de suas atribuigóes lêgais, e:
CONSIDERÂNDO a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados-
-CSC, relatlva à licitagáo na modalidade Pregão Eletrônlco n' 88712020-
CSCi

0t .01 .03í í 01 .0000078912020§EÂs, (01.01 .0í 3t 02.0000957u2020-csc),
rêferente e equlslçáo, pelo menor preço global, de Gêneros Alim€ntícios
(leite integral, mârgerinâ vêgêtal, sal de cozinha ê outros) para atender o
acolhimento aos mirantes venezuêlano8, tendo como vencedora do referido
Pregão Eletrônico a empresa adiantô reÍerida.
ll- ADJUDICAR o objeto desss Prêgáo Eletrônico, pelo menoÍ preço globâ|,
em ía\ror da empresa: R P DE SALES ElRELl, inscrita no CNPJ sob o n"
63.716.542/0001-85, valor R$ 848.440,44. Valor global adjudlcado R$
848,m,44 (oltocentos 6 quar.nta o olto mll quatrocentos o quarênta
rêaí8 e quarenta ê quatro contavos).
CIENTIFIQUE.SE, CUi,IPRA.sE e PUBLIOUE-SE.
GABINETE OA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL§EAS

Manaus, 14 de dezembro de 2020.

MARICILN TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

PÍotocolo 3092í

Extrato no 21 6r2020-FEAS
Espécle: Termo de Convênio no 001/2020.FE4S. Partes: ESTADO
DO AwIAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCIÂ SOCIAL . §EAS, âtrAVéS dO FUNDO ESTAOUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS,
CNPJ 04.282.86910001-27, representade por seu representantà legal, Sr.
Carlos Roberto de Ollveira Júnior; Objeto: presente TeÍmo de Convênio tem
por objeto vlvêncle mais intensa da socializaçáo de saberes, trocas culturais
e relações, desenvolvimento de potencialidadês, fortalecímênto de vínculos
sociãis e comunitários, prsvenção e vulnerabilidades, deÍesa e afirmaçáo
de direitos, bem como o dêsenvolvimento/ampliçào do sontimento de
pertença e de identidade por meio de SERVIÇOS ÉSPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÂO DO EVENTO NATAL SOLIDÁRIO, COMO TEMA NATAL DA
FAMÍLlA, com distribuiçáo de cestas básicas e brinquedos, sorteio d€ brindes
e premiaçóes, disponibilizâçáo de playground móvel (pula-pula. Brinquedo§
infláveis, casinha bolinha; UO: 20101; PT: 13.392.3303.207f .0002', FR:
01200000; ND: 33404141i NE: 2020NE00490, Valor: R$ 800.000,00;
Vlgêncla: de 1511212020 a 1510212021; A§rlnatura: 1511212020; Proc€aao
Admlnlstratlvo: 0í.01 .031 1 1 01. 00001 1 1 9.20201 Fundâmênto do ato: Art.
116, § 10 dâ Lei 8.868/93, lnstrução Normativa No 008i2004-CGE. Manaus,
í5 de dezembro de 2020.

MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolô 3103í

EXTRATO NO 213'2O2O.SEAS
Espéclo: Termo de Fomenlo no 026/2020-FEAS. Partes; ESTADO
DO AMAZoNAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNC|A SOCTAL - FEAS e- a ASSOCnçÃO DE APOIO AS
MULHERES PORTADORAS DE CANCER, CNPJ 08.742.329/OOO1.3O,
representada por sua representante legal, a Sra. ADELAIDE MACHAOO
PORTELA; Objêto: a transfêrência dos recursos provenientes da Emenda
Parlamêntiâr no 02712020 do Deputado Estadual Adjunto Afonso, para
pÍestar atendimento a 40 mulheres portadoras de câncer, em situaÉo dê
vutnêíabilidade social e provenientes do intêrior do Estado, com a oferta
d6 ecolhimênto institucional, atêndlmento psicossocial e o desenvolvi-
mento do seu autocuidado. Para Íins de realizar oficinas de capacitaÉo
garantindo a autonomia das usuárias de acordo com as suas hâbilidades
e gêraÉo de renda na qual se faz necessário â âquisiçào de materiaig
pêrmanentes (59 cadeirâs, 04 banco§, 01 tela retrátil, 0í notebook)
para as oÍicinas e palegtras, confecçáo de tiaras/laÇos, customização
em sandálias, manipulaçào de alimentos e produÉo; UO: 31701; PÍ:
08.244.3235.2040.001 1; FR: 01600000; ND: 44504201 ; NE: 2020NE00482,
ValoÍ do Termo: R$ 50.000,00; Vlgêncla: de 5 (cinco) meses contados de
1 5f 121 2o2o a 1 5lO5 I 2021 i Assl natura: 1 51 1U2o2o; Processo Âdm lnlstÍa-
tivoi 01.01.031701.000517 l20z0i Fundamênto do ato: Lei 13.0191201 4,
Resoluçáo 1o1212012-ÍCEIAM e lnstruçáo Normativa no 008/2004-CGE.
Manaus, 1 5 dê dezêmbro de 2020.

MARICILIA TEIXÊIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Sociâl

PÍotocolo 3í036

EXÍRATO N" 21 2/2020.5E4S
Espécle: Termo de Fomento no 029/2020-FEA§. PaÉes:, ESTADO
DO AMAZONAS, por intermêdio da SECRETARIA DE ESTADO DÂ
ASSISTÊNCIA SOCIAL . SEAS, AtrAVéS dO FUNDO ESTADUAL
DE ASSTSTÊNC|A SOC|AL. FEAS e a ASSOC|AÇÃO DO GRUPO
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30, suaporrepresentada a ZENAIDESra.repÍEsêntante lêgal, OELIMA
oLIVElRA; a dostransferência recursosObjeto; EmendadapÍovenientes

ncParlamentar 05012020 do Estadual

GECON
N" FL

ArL 30 Determinar a Gerência de Recursos Humanos o imediato registro
funcional conespondente;
Art.40 Esta Portaria entra em vlgor na data de sua publicaçâo.

uNlÃo rDosos DE pETRopóLtS-AGUtp, cNpJ 06.o4B.1os.ooo1-

ê Para melhoÍia e desenvolvimento
das atividades propostas pela Associagáo do Grupo Uniáo dos idosos de
Petrópolis; UO: 31701; PT: 08.244.329S.2040.001.t; FR: 01600000; NO:
4450420'l i NE: 2020NE00489, Valor do Têrmo: R$ SO.OOo,0O; Vtgêncla: de
4 (quatro) mesês contados de 15hzf20 a15t}4t?1i Asllnstura: 1'l12t2}i
Proceslo Ad mlnlstratlvo : 01. 01 .031 1 0 1.OO0 gZAnO2Oi Fundamênto do
ãto: Lêi 13.0í9/2014, RêsoluÉo n.1A2O12-fCÉlAM e tnstrugáo Normaüva
no 008/2004-CGE.

Manaus, t5 dê dez€mbfic dê 2020.

ilÂRICILIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocolo 3í037

Extrato no 2í 4/2020-S EAS
Espécie: fgrmo dê Fomento no O27,2O20fEAS. partes: ESTADO
OO AMAZONAST por intermédio da SECRETÂR|A DE ESTADO DA
ASSISTENCIA SOCIAL - SEA§, atÍavós do FUNDO ESTÂDUAL
DE ÀSSISTÊNCIA SOCIAL . FEAS E A ASSOC|AçÃO DO GRUPO
uNtÃo roosos DE pETRopóLt§-Aculp, cNpJ o6.o4o.roo.oo0t-
30, repr$entada poÍ sua representante legal, e Sra. ZENAIDE LIMA DE
OLIVEIRA; Objêtol a tÍansforâncla dos rocurBos provenlentes da
Emenda Parlamentar no 049/2020 do Deputado Eatadual AdJuto Afonso,
para dlsponiblllzar rEcur8os para o proJeto soclal volt do para os ldosos
por molo da A!§ociação do Grupo União do! ldosos dê petropóils; UO:
31701; PT: 08.244.3235.2U0.0011; FR: 01ô00000; ND: 33504199i NE:
2020NE00488, Valor do Termo: Rl 100.000,00; Vtgêncla: do 4 (quatro)
meaea contados de ,16112l?;0 à 15104t21i Assinalura: 15112120i procê8so
Admhlstratlvo: 0í,01.03.1701.00092712020; Fundamento do ato: Lei
13.019/2014, ResoluÇáo [o1U2O12-ÍCEIAM e lnstrugào Normaüva no
008/2004€GE.

Manaus, 1 5 de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSÍA
Secretária dê Estado da A$istênciâ Societ

PÍotocolo 310/&l

Protocolo 3í0/í6

EXTRATO No 2í5I2020€EAS
Espócle: Têrmo de Fomento no 020/2020-FEAS. part§: ESTADO
DO AMAZONAS, por intermédto da SÉCRETAR|A DE ESTADO OA
ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, ãtravés do FUNoo ESTADUAL DE
ASSTSTÊNCIA SOCTAL - FEAS e a tNSTtÍUtçÂO JOVENS COM UMA
MlssÃo - MÂNAUS, CNPJ 07.690.2ô51000l-ô8, representada por sua
repÍesentante legal, a Sra. TEREZTNHA BATTSTA AMMERMAN; Ob.leto:
a transfeíência dos rêcursos provenientes da Êmenda parlamenlar no
02812020 do Deputado Estâdual Luis Ricardo §atdanha Nicolau, aquisiÉo
de equipamentos e utensílios pêrmanentes e utensílios domésticos, onde
ambos irâo dar suport6 as auvidades de8ênvolvlda§ com as crianças e assim
poder têr ambientê e condiçõ* Íavorávêis ao proce$o de degenvolvimen-
tos peculÍar da criança e adolesenle. Na modalidade de atendlmento de
$oteçáo social esp€cial (alta complexidade), deÍesa e garantia de direitos;
UO: 31701; PT: 08.244.3235.2040.00.11; FR: Oi6000ó0; ND: 44504201;
NE: 2020NE00480, ValoÍ do Têimo: R$ SO.OOO,OO; Vtgàncta: de 6 (seis)
meses conlados de 15112120 a 15106121; Asslnatura: 15,t12l21i processo
Admlnlstratlvo: 01.0 1.031 íOt.OOO26O12OZq Fundamento do ato: Lei
13.019/2014, ResoluÇáo no12l2O1Z-ICEtAM e lnstrugáo Normativa no
008/2004-CGE. Manâus, 1S de dezembro de 2020.

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretárta de Estado da Assistência Social

Manâus, 15 de dezembro de 2020.

MARICíLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Protocôlo 309'19

PORTARIA NO3O9'2O2O.G3 EAS
A SECRETÁRh DE ESTADO OA ASSTSTÊNCIA SOCTAUSEAS, autorizâ
o pagamonto de dláía3 o pas8agEn3. regulr: oesflno s Poíodo: sáo
Gabriel da Cachoeira/AM - 24101 a 3110112021 Nomo o Cargo: EduaÍdo
Rodrigues Machâdo Junior/ColaboradoÍ, Keline Câlistro DuartdsubgeÍênte
e Maria Elisangela Silva Dolzâne/Assessor I ObJetlvo: RealizaÍ o monito-
ramento o avaliaÉo quanto a êxecuÉo de objeto pactuado ê desêmbolso
Íinanceiro do 2'aditivo ao Termo de Fomento 01/2019 Íirmado com a OSC
lnspetoria Santa Terezinha- Casa lrmâ lnês p€nha - REAJUDAI SEKERUpI,
com recurso de passagens e diárias fonte 1ô0 - SEAS/TESOURO.

Manaus, 14 de dêzembro de 2020.

MARICíLIA TEIXEIRA OA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

Píotocolo 30920

PORTARIA NO3'Z2O2O-GSEAS
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISÍÊNCIA SOCIAUSEAS, AUIOTIZA
o pagamênto de dlárlas a segulr: Destlno e P6rlodo: llacoatlara/AM -
14112 a 1611212020 Nome e Cargo: Eduardo Rodrigues Mâchado Junjor/
Colaborador, Francisca Sidivane Ribeiro GuimaraeíAssessor ll, Eliel
Padílha da SilvrAssessor ll e Maía Elisangela Silva DolzandAssessor
I ObJetlvo: Rêalizar o monitoramento e avaliação quanto a execução de
objeto pactuado e desembolso Íinancêiro da Emenda Parlamêntar ao TF
003/2020 Íirmado com a osc AssoctAçÃo CULTURAL DE DESENVOL-
VIMENTO HUMANO E SOCIAL ."MÃOS SOLIDARIAS,, com rscurso de
diárlas Íonte 443 - IDGSUAS (Recurso Fedsral).

Manaus, 14 de dezembro de 2020.

IIIIARICÍLIA TEIXEIRÂ DA COSTA
Secrêtária de Estado da Assistência Sociel

PÍotocolo 31002

PORTARIA N' 315/2O2O.GSEAS
DESIGNA como GESTOR de Parcerla, proveniente de Emenda
Parlamentar Íirmada no exerc[cio de 2020, o Servidor EDNALDO GOMES
BARBOSA JÚN|OR, SUBGERENTE, matícuta no 256.855-íA, totado
no Departamento de Proteçáo Social Especial-DPSE, para, a paÍlir dê
1511212020 e duênte tode e vigência do ajuste, ou até que se.ia determinade
sua substituiçáo por outro servidor, proceder a F|SCAL|ZAÇÃO fÉCXlCl
do TERMO DE FOIT,IENTO No 026r2020-FEAS, írmâdo entre o ESÍADO
DO AMAZONAS, por inlermédio da Secretaria de E§tâdo da Asslstêncla
Soclal§EAS, através do Fundo Estaduel de Asgistôncla Soclal-FEAS, e
A ASSOCIAçÃO DE APOIO AS MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER.

CIENTIFIQUE.SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE§E.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE E§TAOO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

em Manaue, 15 de dezembro de 2020.

MARICILIÂ TEIXEIRA DA COSTA
Sêcretárie de Estado da Assistência Social

PÍôtocolo 31035

PORTARIA N' 086/2019 . GS/SEDECTI
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ClÊNClA, TECNOLOGTA E TNOVAçÃO, no uso de suas akibuições tegais
e,
CONSIDERANDO a Lei no 3,300, de 8/10/200S, que disciplina a concessáo
da GratiÍicaÉo de Aüüdâdês Técnico.Administralivas dos seNidores do
Poder Executivo Estadual, ocupanlês de cârgos dê provimento eÍetivo;
CONSIOERANDO o disposto no Decreto no 2B.O2O, de 2gl10/2OOB, que
dispôe sobíe os procedimentos e crilérios para conce8são da GATA dos
servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes dê cargos de provimênto
efetivo ê em comissáo;

RESOLVE:
I - CESSAR OS EFEITOS, a contar de 10t1z2a19, da portaÍia no
021/2015-GS/SEPLANCTI, de 2010512015, que atribuiu a Gratificação de

SECRETARIA DE ESTADO DE AS§I§TÊNCIA SOCIAL
portarle 31 3/2020 - SEAS

A SECRETARI,A DE ESTAOO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO USO dE
sues competências constitucionais, legais e regulamentaEs que lhes sâo
confêrldas, g
CONSIDERANDO as ahibuiÉês contida no lnciso lV, aÍt So aprovado pelo
Regimento lnterno da Sêcretaria de Estado de Assistência Socld - SEAS,
mediante DECRETO No 3g.OO7 de 28 dejunho de 2017;
CONSIDERANDO a competêncja atribulda pela Lei Delegada no 123, Art.
21o, lll de 31 de outubro dê 2019.

RESOLVE:
Art 1o D€leger a competência à servldora MARIA NEBLINA MARÂES,
MATRICULA 927.705.3 H, na quatidade de Ordenador de Despesas por
de,êgaçáo da tltular nos seus lmpedimentos legais;
Art. 2o Fica autorizado ao OrdenadoÍ de Despesas por delegação tjtular
suMelegar âs compêtências conÍeridas por meio desta Êortaria, em
consonância com ae necessidades do sêMço;
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PORTARIA N'3í4'2020 . GSEAS

DESIGNA servidor para função que especiÍica.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCN SOCIAL, NO USO dE SUAS
atribuiçôes legais, e

CONSIDERANDO o que determina o art. 20, inciso Vl, arts.
61,67 e 69, todos da Lei Estadual no 13.01g, de 31 de julho de 2014, que
disciplinam a designação e competências dos Gestores de parcerias;

CONSIDERANDO a Portaria Estadual no 167, de 26 de
julho de 2019, a qual disciplina as atribuiçÕes dos servidores designados como
Gestores de Parcerias celebradas entre o Estado do Amazonas e as
Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria de Estado da
Assistência Socialdo Amazonas - SEAS,

RESOLVE:

Art. ío - Fica nomeada GESTORA de parceria, proveniente de Emenda
Parlamentar firmada no exercício de 2020, a seguinte servidora:

I - MÁRC|A GEORGETE ALVES LIMA, ASSESSOR tt, MAtríCUIA NO 256.536.
64, lotada no Departamento de proteção social Especial-DpsE, como
GESTORA do Termo de Fomento abaixo relacionado:

!AL, emGA

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE e pUBLteUE-SE.

BINETE DA SECRETÁR|A DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOC
Manaus, 15 de d bro de 2020

Maricília ra da Costa
Secretária de Assistência Social

Av. DarcyVargas,T - Ctxpada
tonq Í921 ZtZt-7921

Manaus-AM - CEP ô9050-020

Secretaria de
Assbtência Social

No do Termo de Fomento lnstituição

029n020 - FEAS ASSOC]AÇÃO DO GRUPO UN
DE PETROPÓLIS-AGUtP

IDOSOS



ASSOCIAÇÃO DO GRUPO UNIÃO DOS IDOSOS DE PETRÓPOLIS.

RUA roMAz DoAMARAL oulfo?l.o*r. JARDTM pErRópoLrs
FONE:984i0_gsOZsSrZS-ZOri ' . -.

ASSOCIAÁO DO GRUPO UNIÃO DOS IDOSOS DE PETRÓPOLIS- AGUIP

Nome

CNPJ

06.u8.108/@01_30

RUATOIqIAZ DO AMARAL. NtplrRópoLts t 704, CONJUNTO JARDTM pETRópoLts_

Endereço
E-mall

Zenoideo4T@gmoil,com

Ponto de referência

do Jordim petrópolisde Areio do praçoFrente oo Compo de Futebol

MunlcÍplo

Manaus CEP,

69067-010
(Zenaide

984

Telefone

99L29-2617
Nome do Representante Legat
Zenaide Ltmo de Otiveha

CPF

704.s67.202.{i0
RG

0120443-2
órgão Expedidor
SSP.AM

Cargo

Presidente/ coordenadora

Ruo Solto Osorio, n,e 2gj, Canjunto Costa e Silvo, Roiz

Endereço
Contato
99729-2617

CEP

69068-320

I râ.

1 DA C,A--

2. DO PROJETO

3. DESCRTçÃo DA REAuDADE
Descreverq evolução do trobalho do instituição o portirda suqfundoção:
3.r. A Associação do Grupo União dos ldosos de petrópolis_ AGUlp, nasceucomunidade de petróporisno::t r**'o]rrloo ,i, i"r"r1irffi;'r:#irr:';:: §Ií"irr:necessldade de afastar os^idosos oa ociosioaol]iesenrotreno" , pri,irl" então atividades recreativas,
artesanals' culturais e t13u^a]!anoo ; il;;átã" oestes iaosoi.-porãi,=inrtituiu-se 

Associação em
2x/10/zooz' com cNpJ: 06'048'1o'roãü; ilil;,nada.de Àr*,rrã*'oe defesa de direitos sociais.

;:::ffi :*ÊliüIr,,::,:"-.tjak,f ;.fli*",:";*:H?; j,l,#.,".,,úi*ãi-;";;;,rorma prevista no código civil Brasileiro' 
-v-- " rvsr€rrntnaoa, gualificável como de interesse ó,:Lii.o, n.

Areto Olivelra de Aquino

Nome

Proflssão

Asslstente Sociol N'de inscrição no Conselho
3931

hotmail.comu@

E-mail

Contato

98410-9562o Coordenador do oéProjeto responsável técnico?
Sim x Não Caso nsiranão, os dador do responsável técnico



--.-:;.:\\. L\G ASSOCTAÇÁO DO GRUPO UN|ÃO DOS TDOSOS DE pETRópOLtS-

AGUIP
RUA TOMAZ DO AMARAL NO 104. CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

FONE: 9841 0,9 s6A 99129_Z6t 1

MANAUS-AM

Finalidade Estatutárla: Tem por finalidade desenvolver ações socioeducativas, culturais eassistenciais de forma organizada e integrada, através de programas diverslficados que promovam amelhoria na qualidade de vida e a valorização social da pesioa idosa, buscando continuamente oenvolvimento da comunidade do bairro dL eetrópolis e adjacências ia sensibilização para umenvelhecimento saudável. DesenvoÍverá suas atividades sern quaisquer preconceitos oudiscrlminações relativas à cor, raça, credo religioso, classe social, concepção politico partídário,filosófica, de nacionalidade ou quadro social.

Forma de acesso: Nossa modalidade de atendimento é norteada pela proteção social Básica com oservlço de convivência e Fortalecimento de Vínculos para os 
'iJ"i.i, 

abrangendo o bairro dePetrópolis e adjacências. Nosso período de vigência é de Fevereiro ae áozo à Dezembro de 2o20,com capacldade de atendimento de 50 idosos/ dia de segunda .-r.*t. e com horário deatendimento das 14h00min às 18h00min horas. o acesso dar-se-á através da procura espontâneados idosos ou/de seus familiares, realizamos o acolhimento, uma breve conversa e preenchimentodo formulário de cadastro. Atendemos idosos de ambos os sexos, independentes ou com leveslimitações' No quadro de associados atualmente registrarnos 73 idosos inscritos. Temos como GRASreferencia o CRAS cachoeirinha. Ao longo dos seus 26 anos a associação vem desenvolvendo suasatividades as segundas, guartas, quintas (Fórum permanente do ldoso) e sextas feiras das 14h00minàs 18h00min horas' A execução dos serviços vem sendo mantidas através de recursos próprios,angariados atrevés de bingos, rifas, vendai e doações, participando de campanhas e caminhadascomo forma de chamamento da sociedade para as questões que envolvem os idosos. As atividadesdesenvolvidas são previamente planejadas, com base no conhecimento das necessidades dademanda, trabalhando como eixo principal o serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos,fortalecendo o convívio famiriar, comunitário e o protagonismo sociar d";;;;.'ü;;;;ril#;combate de isolamento, atividades assistenciais, educativas, culturais e esportives, com o apoio deproflssionats capacitados na área de: serviço sociar, psicoroeü, eár.iiao iii.r.
3.2.- Caracterização do entorno: A AGUIp desenvolve seu trabalho com idosos há 26 anos no bairrode Petrópolis, zona sul de Manaus, com d rvtsa aos bairros: Japiim, Raiz, São Francisco, Cachoeirin ha,Coroado e Aleixo. petrópolis é um dos bairros mais antigos de Manaus, sendo criado em 1952, compopulação de aproximadamente 45 mil pessoas. Por ser um bairro antigo, verifica_se um númerosignificativo de Ídosos residentes. Observa-se que o território decorre de varias questões sociaiscomo insuficiência de renda, trabalho informal, drogadição, diversas formas de vÍolência e deisolamento social. No território verificamos potencialidades, pois é um bairro estruturado, comalguns acessos a políticas públi cas, pinclpalmente na área da educação onde observamos muitasescolas estaduais, municipais, telecentros e CMEI. Segue listagem
Escolas Estaduais:
1- Escola Estadual Tiradentes;
2- Escola Estadual Major da Silva Coutinho;
3- Escola Estadual professora Jacimar da Silva Gama;
4- Colégio Militar da policia Militar.
Escolas Municipals:
1- Escola Municipal Thomas Meireles;
2- Escola Municipal lrmã Dulce;
3- Escola Municipal Ana Mota Bratai
4- Escola Municipal prof.B Maria Lúa pereira;
5- Pré Escola lnfante Tiradentes petrópolis.
CMEI'S:
1- CMEI Maestro Dirson Costa;
2- CMEt Cecilia Cabral;
3- CMEI Dalva Maria Costa e Silva;
4- CMEI Maria Clara Machado;
5- CMEI Prof.s Odete de Araújo puga Barbosa.

I r3,
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Telecentros:
1-Escola Municipal Thomas Meireles;
2- Escola Municipal professora Maria Lira pereira;
3- Escola MunicipalAmine Daou Lindoso;
4- Escola Municipal lrmã Dulce;
5- Centro Social São Benedito;
6- Telecentro comunitárlo de petrópolis Dona lracema da Silva.

g,ê---a
/ss:

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 Montoril;
3. UBS S4O;

4- UBS S44;

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

No lazer e esporte podemos destacar que o território possui uma praça ampla e bem localizada, quepossíbilita encontros e são oferecidos alguns esportes como: vôlei, futebol, skate, dança e atividadefíslca.

fa.área desegurança, podemos encontrar o comando Geral da policia Militar e a 3e 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 gue é servido pelaslinhas: 601, 608, 609, 610,6t2 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 Tratamento de Dependência euímica), e ouiros centros de convivênciacomo apoio assistencial:
1- Centro Comunitário lrmã Julia Favaro;
2- Clube de Mães Cristina Bonates;
3- Paroquia são pedro Apostoro (com grupo de convivência para idosos);4- caminho certo Aqui chegamos. outros meios de encontros são observados no entorno,destacam-se as igrejas, centros religlosos, desenvolvendo encontros de jovens, idosos, quetrabalham também a socialização. E oi sindicatos, destacando: slNpoL (sindicato dos Funcionáriosda Policia civil 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 dificuldades de acesso a serviços e oportunidades de convíviofamiliar e comunitário, cujas necessidades, interesses e disponibilidade que indiquem a inclusão noserviço' ldosos residentes do balrro de Petrópolis e adjacências. Atendemos 73 idosos cadastradosna Associação, com faixa etária entre 60 anos a 90 ou mais. conforme o instrumental 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 pêssoas; 12_17anos= 11 pessoas; 18-19 anos= g pessoas; 20-59 anos= 106 pessoas; 60 ou maÍs= g9 pessoas.

J
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Já no que diz respeito á especificidade social, éticas e culturais, destacamos que dos 73idosos assistidos, 93,15% caracterizam-se como católicos e outros 6,g5% afirmam ser
evangélicos.
Resldência/ Moradia: os idosos assistidos na Associação são moradores antigos: nacomunidade do Bairro de petrópolis, destacando que gs,71% residem em moradiaspróprias e apenas 4,29% residem em moradia arugada. 99% emcasa de arvenaria e apenas
1% em moradia de madeira.

saneamento Básico: com reração a saneamento básico, através do formurário
socioeconômico e também de verificação em loco, destaca-se qu e 7oo% das residênciaspossuem água encanada através da concessionaria Águas o" üin.*" energla elétrica
através da Eletrobrás Amazonas Energia. Já no que diz respeito a escoamento sanitário,verifica-se que62,86% possuem tratamento de esgoto e37,t4%fossa séptica.

Acessibilidade: Na moradia de 98% dos idosos não há estrutura adequada para locomoção
dos idosos, cômodos estreitos e banheiros sem adaptação, muitas rnoradias com escadas,dificultando a locomoção. o bairro de Petrópotis apesar das varias mudanças perceptíveis,
não foi estruturado pensando na acessibilÍd'ade dos idosos e portadores de necessidades
especiais, principalmente cadeirantes, não verificamos rampas de acesso. Devido o bairroter ladeiras muito íngremes, é de difícír acesso a rocomoção dos idosos.

Educação: No que diz respeito ao acesso na educação, caracteriza-se da seguinte forma:apenas 2 idosos são considerados analfabetos, 5 idosos semianalfabetos sabendo apenasassinar o nome e conhecendo algumas letras e números. Através da coleta de dadosreferente ao grau de escolaridade dos familiares dos idosos, destacamos gue 2,13% nãofrequentam escora, 9,7gyo possuem o ensino fundamentaj in.orpÉio, g,4 % ensinofundamental completo, 13,62% possuem o ensino médio incompleto e 65,11% ensino
1édi9 comnleto e apenas 0,43% possuem o ensino superior.
condições de trabalho/Rendimentos: Devido o púbrico arvo da Associação serceracterizado por idosos, observa-se que já não trabalham formalmente, mas através daobservação e das visitas domiciliares, podemos verificar que alguns idosos trabalham deforma informal para suprir ou auxiriar na renda famiriar, entreistes destacamos que: 6idosos trabalham no ramo arimentício (venda de sargados e comidas); 4 idosos com vendasde trabalhos manuars (pinturas de pano, crochê, confecção de boneias e outros); 2 idososcom corte e costura; 1 caberereira e 3 idosos com vendas {catárogos). E apenas 6 idososainda continuarn trabarhando. os dados referentes aos rendimentos destacaram que:33,33% dos idosos são aposentados, 23,6L% pensionistas, g,72yo encontram-setrabalhando e !9,44% não possuem rendimentos (donas de casa). Referente a rendafamiliar 38,89% dos idosos recebem apenas l sarario mínimo, 4s,g3%recebem 2 saráriosmÍnimos, 12,50% recebem 3 salários e2,Tgyoacima de 3 sarários mínimos.

Programas/ Projetos soclats; através das entrevistas sociais e encaminhamentos,destacamos que 95% dos idosos assistidos na Associação estão cadastrados no CRAS epossuem o cadastro único, mas apenas !5,2go/o recebem benefícios do borsa famíria ouBPC. Pode-se destacar que os idosos entrevistados e assistidos pera Associação, possuemcondições inerentes à maioria dos idosos brasileiros. Na sua maioria são independentes,provedores de seus rares,. com renda de pero menos 1 sarario mínimo, possibiritandomelhores condições de vida no que diz respeito à saúde, .ri*.nt"iãi ,oradia e outrosaspectos.
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4. DESCRTçÃo Do PROJETO

PROJETO/OBJ ETO DA EMEN DA PARLAMENTAR:

O objeto de emenda trata-se de: Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria e
desenvolvimento das atividades propostas pela Associação do Grupo União dos ldosos de petrópolis. O
Material e equipamentos adquiridos
oferecidos garantindo acessibilidade,
Modalidade de Proteção Social Básica
para idosos.

PERíODO DE EXECUçÃO:

contribuirão para a continuidade e qualidade dos serviços
ntegralidade e resolubilidade ao atendimento dos idosos. Na
ínserido no serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos í

g)
cii)\

lnício: DEZEMBRO/2020 Término: ABRÍU2021

J UST|F|CAT|VA DA PROPOSTçÃO;

ASSOCIAçÃO DO GRUPO UNÁO DOS TDOSO§ DE pETRópOLtS_
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Considerando o aumento da longevidadq redução nas taxas de mortalidade e levando em, consideração
o aumento do número de pessoas idosas no Brasil, são importantes novas ações e politicas públicas que
garantam a qualidade de vida e efetivação dos seus direitos, sendo necessário o comprometimento da
sociedade com as questões que englobam a terceira idade.
Por isso, é de suma importância o trabalho que a Associação do Grupo união dos ldosos vem prestando
a sociedade desde 2002, promovendo o acesso aos idosos às diversas manifestações artísticas, culturais
e sociais, proporcionando o conhecimento e garantindo a defesa de seus diretos como cidadão.
sendo assim, o recurso destinado à aquisição de materiais e equipamentos, torna-se de grande
importância para a continuidade dos serviços prestados por esta Associação, uma vez que auxiliará namanutenção das açôes voltadas aos idosos, possibilitando o aprimoramento e melhoria no
atendimento,

OBJETIVO GERAL:

Proporcionar melhoria e
Associação do Grupo Uniã

condiçôes adequadas
o dos ldosos de petrópo

para a execução das atividades desenvolvidas na
lis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

7- Oferecer instrumentos e equipomentos que proporcione a melhorio no quolidode de vido dos idosos;2- 6a ra nti r acessi b i lid o de, integrolidode e resolubitidode oo dtendimento dos idosos.3- Oportunizar acesso a informações de direitos e deveres através de modernos, materiais eequipamentos, fortalecendo a autonomia do idoso.

PúBuco-Arvo:

ldosos o portir de 60 anos, de ombos os sexos em situoção de risco sociol,

METAS:

7- Oferecer instrumentos e equipamentos que proporcione o melhorio no qualidode de vido de 30 idosos

5

de Dezembro de 202A à Abril de 2021;
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2'Garontir ocessibilidode, integratidade e resotubitidade dos otendimentos poro 30 idosos de Dezembrode 2020 à Abril de 2021;
3' oportunizor ocesso o informoções de direitos e deveres através de modernos materiais eequipamentos, fortolecendo o outonomio de 30 idosos de Dezembro ae zizo a eorit de 2021.

5. PROCEDIMENTOS METODOLóGICOS LLI

6

o proj eto será nortead o pel Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais,
elo Estatuto

pelo Estatuto do ldoso ep da Associação, bu scando trabalhar a independência, partici pação, ass istência
dos idosos participantes.

e valorização
Procurando oferecer oportu nidades de conviver em socied ade, demonstra suasopiniões decisôes, suas manifestações artísticas e cu Itu rais, proporcio na ndo o bem estar físico,

social através das
mental

atividades propostas e através de um ambi ente ada ptado com equipamentos modernproporciona ndo o bem estar idosos
OS,

pa ra os
Atlvldades Socloeducatlvas: Sua final idade e incentiva o convívio o fo rtaleci
tam bém

mento de víncu los, focand o
na promoção da qualidad d vida do idoso. Um trabalho psicossocial voltado reflexãrespeito das problemáticas

para o
que envolvem o idoso, o compartilhamento d situações vivenciadas, troca deexperiências, abordagem de temas releva ntes à tercei ra idade, importânci e responsa bilidade famil taroferecendo orientações báslcas

e
para o conhecimen to de ga rantias de direitos a pessoa idosa. Atividades:*Pa lestras: Terão como foco temas transversais referentes ao envelh

assistenciais,
ecimento, d ireitos humanos epromovendo concepção da pessoe idosa como sujeito d direitos, cidadão participante

ativo da sociedad d Íreitos
e

e com deveres. Serão rea liza das paíestras desenvolvidas pela PsicólogaAssistente Social, utilizando-se
e

dos instru mentos de data show e caixa de 5om pa ra suas execuçõescomputadores para elaboração d e folhetos informativos, também será necessário
adaptadas

cadeiras e rnesas
a o espaço, proporcionando o distan ciamento socra*Campan ha Educativa: Campanha Novem bro Azul e Dezem bro rmelho CampanhaVC de cunho ed ucativo,proporcionando con hecimento acerca de doenças que podem acom eter

dúvida
u m ndivíd uo, esclarecen dorespeito, sendo ministradas pêl a assistente social ê psicóloga util do-se de

televisã data
zan nstru mêntos deo e show para as apresentações;

*cinema Educativo: Atividade desenvolvida como forma de oportunizar conhecimento acerca doenvelhecimento através de vídeos e filmes, sendo utilizada a televísão. será elaborado pela partepslcossocial, guinzenalmente, as têrças.
:l Mom ento comuni cação defesa de direitos:e oport unizar conhecimento aos idosos de direitosdeveres, através de debates sobre

seus e
eis e artigos. Será desenvolvido pela Assístente So cial.Atividades Físlcas: Atividades adaptadas para os idosos sob o ha

conforme
acompan mento do profissional habilitad o,

a capacidade de cada ndivíd uo. Retarde ndo o decl ínio funcÍona t, evita ndo
doenças crônicas, forta

o apa recimento de
lecendo os movimentos e execução das atividades da vida diáriaespaço de ressignificação de

Fossibilitan do
convívl o e formação de víncu los. Ativida des real zad as pelo Educadorde segun da às sextas-fei das

Físico
ras 16h00m ln AS 18h00m tn. Atividades;

'tAlongamento/ relaxa mento: Possibi ita r flexi bitida de co rporal;*Cam inhada Possibilitar qualidade nas ativida des dia rias
r.Vô lei

aJ u da os idosos se tornar mais ativo;adaptâdo Possibilita trabal ho em 8ruPo, agílidad e e concentração;
{. Dança Desco ntralr e proporcionar flexib ilidade para os id os OS;*Gi nastica: Posslbilitar agil dade na melhoria das ativi da des diárias;*Jogos Recreativos: Proporcionar dom rnro, nteração e a socia lizaçã entreo os idosos.

Atividade Sociocultural: Atividade de caráte túd CO, desenvolvi da pa ra estimular a va orização da pessoa

proporcionand
idosa Estimul ando vivências coletívas, fortalecendo víncu los e p reven ndo nscos sociais, o
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qualidade de vida e bern estar
*Lanche da tarde: Proporcionar um ambiente harmônico e possibilitando a socialização entre os idosos.
será fornecido um lanche com café/suco, bolachas ou torradas, utilizando-se de fogão, geladeíra e
liquidificador para o preparo, também o freezer para armazenamento das polpas de suco.* Festa de carnaval: Proporcionar confraternização entre os idosos e seus famíliares, resgatando suas
memorias e tornando-os protaSonistas deste momento. Evento será realizado em fevereiro, sem data
definida, com a participação de todo corpo técnico. será utilizado os equipamentos eletrônicos e ao final
será servido um lanche.

Atividades Socioassistenciais; As atividades propostas têm como finalidade sensibillzar a concepção da
pessoa idosa como sujeito de direitos, cidadão participativo da sociedade com dlreitos e deveres.
Acolhendo e desenvolvendo 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 e elaborando relatórios, articulando com a rede de serviços
socioassistenciais. As atividades são:
*Relatórios: serão desenvolvidos as terças e qulntas contendo iníormações acerca do desenvolvimento do
idoso na Associação e também constando informações acerca das visitas domiciliares elaborados pela
assistente social e psicóloga. E relatórios desenvolvidos como meio de verificação das atividadespropostas, elaborados mensalmente pela equipe técnica. sendo digitados e digitalizados em
computadores.
*Encaminhamentos: os idosos e seus familiares serão orientados e encaminhados quando necessário aoutros serviços da rede socioassistencial e outras politicas setoriais. Atividades desenvolvidas pelo
Assistente social, utilizando*e de computadores e impressora, sendo necessário o arquivamento de
documentos em pastas e armários apropriados.

t-ll

o,*

6' CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATIVTDADÉS (Metas e etopos do projeto)

Meta Etapa Especificação das
ativldades

lndicar Físico Du
Unld. Quant. lnício Término7- Oferecer

instrumentos
e

equipomentos
que
proparcione a
melhorla no
quolldade de
vida de 30
idosos de
novembro de
2020 oté
morço de
2021.

1.1-
Proporclonor
ofertas
diversificadas
de otivldodes
pora os ldosos.

7.7.7- Atividode:
Atividade Íísica,
Dio: Segundo à sexta
Horário: 76:00 às
18:00
P roli ssi o n a I : Ed uca d o r
FÍsico

Objetivo:
Proporclonor a
melhorio no quotidode
de vida, outonomio e
independência.

7.7.2- Atividade:
lonche do torde
Dio:5exto
Horário:17:00

ldosos

ldosos e
equipe
técnico

700 Atividddes
Físicos

19 lanches

Dezembro/2021

Dezêmbro/2020

Abríl/2021

Abril/2027

7
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2- Gorontir
acessibllldode,
lntegralidode
e
resolubllidade
dos
otendlmentos
poro 3A
ldosos de
novembro de
2020 oté
morço de
2021.

2,7- ofertor o
gorontio de
eletivoção dos
dlreltos do
pessoo ldoso,

Proflsslonal: todo
equipe técnica,
Objetivo:
proporcionor
hatmonio e
sociolizoção entre os
idosos.

7.1.3- Atividode : Íesto
de carnoval
Dlo: sem dota
definldo
Horórlo:17:OO
Prolissionol: todo
equlpe técnico.
Objetlvo:
confraternizor os
ldosos, fazendo-os
protagonisto do
momento.

2.7.7- Ativtdode:
Polestro e orientoções
pora famílio.
Dio: Mensol/ Terço

Íeira
Horúrlo: 15:00 às
76:00
Profissional:
Assistente Social
Objetivo: Fortolecer
os vlnculos e
possíbilitar
conhecimento,

2.7.2- Atividade:
Elaboroção de
relatórlos,
Dio: terça e quinto
Horário: 74:00 às
77:00
Profissional:
Psicossocial

Objetivo:
Acomponhomento
dos usuárlos, tendo
como resultodo o
diagnostlco socíol,

2.7.3- Ativtdode:
Eloboroçõo de parecer
Dia: Terça/mensol
Horárío: 74:00 às
75:00
Proflsslonol:

Coordenodoro
Objetivo:
Acomponhar o
desenvolvimento dos
idosos atrovés dos
otivldodes

ldosos

ldosos e

fomilio

Equipe
técnica

Equipe
técnica

30 Relatórios

7 Íesto

4 polestros

4 Parecer

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

Dezembro/2020

t,ie;

AbriVao2l

Abril/2021

Abril/2027

AbíiV202t

"2)
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ASSOCTAçÃO DO GRUPO UNIÃO DOS IDOSOS DE pETRópOLtS-

AGUIP
RUATOMAZ DOAMARAL NO 104- CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

FONE: 9841 0-9562t 95129.261 1

MANAUS.AM cÍPCFfi3
t rÔ.

ú
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ASSOCTAÇÂO DO GRUPO UN|ÃO DOS íDO§OS DE pETRópOLtS-

AGUIP
RUA TOMAZ DOAMARAL NO 104. CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

FONE: 9841 0-9 5621 99129_261 1

MANAUS-AM

7- Oferecer instrumentos
e equipomentos que
proporcione o melhoriq
no quolidode de vido dos
idosos;

Z-Garontir
acessibilidade,
integrolidade e
resolubilidode dos
otendimentos poro os
idosos;

3- Oportunizor ocesso a
informações de direitos e
deveres otrovés de
modernos moteriais e
equipomentos,

Íortolecendo a
outonomio do idoso.

do condiçdo de
sociabilidode dos idosos;

Aumento de ocesso o
se rv iços soci oo ssiste n cio is e
setoriais,

Efetivação a gdrontia e

defesa dos direitos
enquanto cidadão.

Melhoria Aumento de S0% dos
idosos otrovés dos
otividod es desenvolvidos.

Crescimento do outonomid
e protogonismo sociol dos
idosos.

lnserção dos idosos
otendidos, conforme
demondo na efetivação
dos direitos e politicas
públicas.

Frequência, registro
fotográfico e relatos.

Relatórlos de
ocompon ho mento ind ivid ua I e
porecer do equipe técnica. .

N ú me ro d e enco mi nhome ntos
por mês, observaçõo e
o co m pd n ha me nto ind ivid u a l.

7. AFERTçÃO DOS RESUTTADOS

8. DESCRTçÃo DAs DESPESAS E RECETTAS

8.1. RECEITA§ PREVISTAS

8.2. DESPESAS PREVISTAS

8.2.1 PTANO DE APUCAçÃO

*<

Valor disponibili zado pela Emenda

TOTAT DA RECEITA 

'
R5 50.000,00

Associação

Aquisição de material permanente para a melhoria nos serviços prestados pela

Rs50.000,00

8.3. DETATHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA ITEM)
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ASSOCAÇÂO DO cRUpO UNÁO DOS TDOSOS DE pErRópOLtS-

AGUIP
RUA TOMAZ DO AMARAL NO 104. CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

FONE: 9841 0-95621 99129-261 1

MANAUS.AM

ORDEM ESPECTFTCAçÃO UNIDADE QTD
VALOR

uNlTÁilo
VATOR

TOTAT ATIVIDADE

DA

Caixa ampliÍicada tore multiuso

US, SD e Bluetooth 150W RMS.
Und. 1.200,00 1.200,00

Bebedouro de coluna Und. 875,00 E75,00

Notebook 4 GB 500 Tela 15,6 Und. 4.750,00 9.500,00

tmpÍessore Multifuncional,

tanque de tinta.
Und. 1.300,00 3.900,00

Armário de aço com 2 portas e

chave
Und. 995,50 1.991,00

Freezer horizontal 2 portas 519 L. Und. 3.555,00 3.555,00

Llquidificador industrlal Und. 550,0o 550,00

Mesa para escritório reta

pequena com 2 gavetas 120 X60
Und. 980,00 2.940,00

Computador completo lcore

(Servidor)
Und. 4.985,00 4.985,00

HD externo Und. 685,00 685,00

Data show HDMI, SVGA-MSsso Und 3.895,00 3.895,00

Cadeiras para escritório (tipo

secretária )

Und. 293,00 879,00

Ventilador de coluna Und 295,00 7.770,00

Microfone sem fio Und. 875,00 1.750,00

Tv Smart 43 led Full Hd 3.891,00 3.891,00

Nobreak 600 VA 6 tomadas Und 743,OO 2,229,00

Estabilizador VA 4 saídas Und. 375,00 750,00

Fogão 4 bocas Und. 780,00 780,00

Botija de gás Und. 295,00 295,00

ilitar aos idosos,

melhoria na qualidade

iente adaptado
para as atividades.

eum

GE

d

dos serviços

,rê§:,,.

Geladeira frost free 310 L. Und. 3.580,00 3.580,00

;kb

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOT CONCEDENTE:

JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRIL MAIO JUNHO
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ASSoCTAÇÃO DO GRUpO UNtÃO DOS TDOSOS DE pETRópOLtS-

AGUIP
RUA TOMAZ DO AMARAL NO 1 04. CONJ. JARDIM PETRÓPOLIS

FONE; 9841 0-9562t 99129-2611
MANAUS.AM

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

50.000,00

10. DECLARAçÃO OO pARCEtRO pRIVADOT

proponente com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual que impeça
a transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

ty'ianaus, C 9 o" Í ox"'t,'

{ tx- [(t:r .,'l( ,,
Parceiro Privado

Assinar no doto de entrada do o

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.

11. APROVAçÃO prto pARcEtRo púsulco

APBOVADO:

Na qualidade de representante lega
para os eÍeitos e sob as penas da

I OCAL E DATAI' :,..ir-,.

',' MloínalLl

I do parceiro privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado do Amazonas,
Lei, que inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência do

/2020

dos recursos na unidade concedente
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