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(f~~ AMAZONAS 
(. GOVERNO DO ESTADO 

TERMO DE FOMENTO N° 04/2020, que entre si 
celebram o ESTADO DO AMAZONASl por 
intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCACAO E DESPORTO e, do outro lado, a 
FUNDACAO AMAZONAS SUSTENTAVEL · FAS, 
na forma a seguir: 

Aas dezoito (18) dias do mes de novembro do ano dais mil e vinte (2020), nesta cidade de 
Manaus, na sede da Secretaria de Estado de Educagao e Desporto, situada na Rua Waldomiro 
Lustosa, n° 250, Bairro Japiim II, CEP: 69.076-830, CNPJ 04.312.419/0001-30, presentes o ESTADO 
DO AMAZONAS, par intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO, 
doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado par seu Secretario de Estado de 
Educagao e Desporto, em exercicio, nomeado pelo Decreto de 02.01.2019 e publicado no DOE de 
02.01.2019, o Senhor LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade a Av. Efigenio Salles, Cond. Greenwood Park, Qd. G, Bairro Aleixo, CEP: 
69.060-023, portador da Cedula de ldentidade n°. 1346583-0-SSP/AM e do CPF n°. 647.646.642-91 
e, do outro lado, a FUNDACAO AMAZONAS SUSTENTAVEL · FAS, com sede nesta cidade a Rua 
Alvaro Braga, n° 351, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP: 69.055-660, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda registrada sob o n°. 09.351.359/0001-88, 
daqui par diante denominada CONVENENTE, neste ato representada par sua Procuradora 
Superintendente de Desenvolvimento Sustentavel de Comunidades da FAS, a Sra. VALCLEIA DOS 
SANTOS LIMA SOLIDADE, brasileira, casada, gestora de politicas publicas, portadora da Cedula de 
ldentidade n°. 2135718-POLICIA CIVIUPA e do CPF/MF n° 395.540.902-34, residente e domiciliada 
a Rua 27, QD-170, n° 186, Bairro Armando Mendes, CEP: 69.099-110, Manaus/AM, autorizado a 
pratica deste ato na forma do Estatuto Social, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo n°. 028101.010125.2020 e o despacho autorizativo exarado pelo Senhor Secretario 
de Estado de Educagao e Desporto, em exercicio, no mencionado PROCESSO, na presenga das 
testemunhas adiante nominadas, e assinado o presente TERMO DE FOMENTO, conforme minuta 
aprovada no Processo n° 001781/2016-PGE, adaptadasl que se regera pelas normas da Lei n° 
8.666/93 de 21 .06.93 no que lhe for aplicavel, IN 08/2004 - SETC, da Lei n° 13.019/2014 e 
alterag6es posteriores, naquilo que couber, Resolugao n° 12/12-TCE e pelas clausulas e condig6es 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO · 0 presente Fomento tern par objeto: Repasse de 
recursos financeiros para a implementagao do Projeto "Uma Vitoria leva a outra no Amazonas", no 
municipio de Manaus/AM, em atendimento as Emendas Parlamentares n°. 006/2020 e 007/2020 
ambas de autoria da Deputada Alessandra Campelo da Silva, conforme Plano de Trabalho n°. 
001052-SISCONV/SEFAZ, Parecer Tecnico n°. 022/2020-DEPPE, Nata de Empenho e Parecer n°. 
1.035/2020-ASSJUR, partes integrantes deste ajuste. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE COOPERACAO - A cooperagao mutua dos 
participes dar-se-a da seguinte forma: 
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-AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

A) DO CONCEDENTE, mediante: 

1. 0 repasse da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao CONVENENTE; e, 

2. A libera9ao das parcelas subsequentes a primeira fica condicionada a apresenta9ao e 

aprova9ao da presta9ao de contas da parcela anteriormente recebida. 

PARAGRAFO UNICO: As parcelas dos recursos transferidos ficarao retiradas ate o saneamento das 

impropriedades, quando: 

I - Houver evidencias de irregularidade na aplica9ao de parcela anteriormente recebida; 

II - Constatado desvio de finalidade na aplica9ao dos recurses ou o inadimplemento da 

organiza9ao da sociedade civil em rela9ao a obriga96es estabelecidas no Termo de Fomento; e, 

Ill - A organiza9ao da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 

saneadoras apontadas pela administra9ao publica ou pelos 6rgaos de controle interno ou externo. 

8) DO CONVENENTE, mediante: 

1. Nao sera realizado dep6sito a titulo de contrapartida; e, 
2. A execu9ao do objeto desta parceria, com observancia do piano de trabalho/programa e 

cronograma de desembolso que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo 

todas as atividades a ele relativas. 

ClAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACCES · Para a realiza9ao do objeto deste Fomento os 

participes obrigam-se a: 

A) 0 CONCEDENTE: 

1. Liberar a quantia mencionada na Clausula anterior em (mica (01) parcela, de acordo com o 

cronograma de desembolso, sendo que a primeira parcela somente sera liberada ap6s a publica9ao 

de que trata a Clausula Decima Quinta, e as subsequentes condicionadas a apresenta9ao da 

presta9ao de contas das anteriores repassadas; 
2. Proceder a orienta9ao, fiscaliza9ao e avalia9ao dos trabalhos desenvolvidos que se 

relacionam com a utiliza9ao dos recursos oriundos deste Fomento; 
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio da finalidade entre outros a 

devida tomada de contas, conforme determina a Resolu9ao 12/12-TCE/AM ea Lein° 13.019/2014, e 

demais legisla96es pertinentes; e, 
4. Designar servidor de seu quadro pessoal atraves da portaria, como responsavel por 

acompanhar e fiscalizar a obra, objeto deste Fomento. 

B) 0 CONVENENTE: 

1. Cumprir as normas do procedimento de compras e contrata9ao, conforme determina a 

Resolu9ao 12/12-TCE/AM e a Lei n° 13.019/2014, e demais legisla96es pertinentes em vigor na 

hip6tese de contrato com terceiros para a presta9ao de servi9os, objeto deste Fomento; 
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2. Aplicar os recursos recebidos exclusivamente no objeto deste Fomento; 

3. Realizar a aquisi9ao dos bens em rlgorosa obedl~ncia aos projetos, especiflca9oes e demais 

infom1a9oes fornecidas pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE; 
4. Entregar os bens adqulridos com complete funclonamento e utiliza9ao; 

5. Facilitar e aceitar a fiscaliza9ao tecnica e financeira da CONCEDENTE; 
6. Restitui9ao ao Tesauro Estadual, eventual saldo de recurse, dentro de trinta dias da 

conclusao ou extin9ao do acordo, ficando devldamente autorizada a promover a referida restitui9ao 

junto ao Banco que for designado, bem como no caso de falta de movimento da conta por prazo 

superior a noventa (90) dias, sem justa causa, a criteria da CONCEDENTE; 
7. Apresentar Presta9ao de Contas final a Secretaria de Estado de Educa9ao e Desporte dos 

recurses repassados na forma deste Fomento, ate o prazo a ser estipulado ap6s o prazo de vigencia, 

ou ate o dia 28 de fevereiro do ano subsequente, caso a vigencia ultrapasse o exercicio financeiro, 

acompanhada dos seguintes documentos: 
I - Plano de Trabalho; 
II - C6pia do Termo de Fomento ou Termo simplificado de Fomento, com a indica9ao da 

data de sua publica9ao; 
Ill - Demonstrative da execu9ao da Receita e Despesa, evidenciando os recurses recebidos 

em transferencias, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplica9ao dos recurses no mercado 

financeiro, quando for o caso, e os saldos; 
IV - Extrato da conta bancaria especifica do periodo do recebimento da parcela e respectiva 

concilia9ao bancaria, quando for o caso; 
V - Comprovante de recolhimento do saldo dos recurses, a conta indicada pelo 

CONCEDENTE, ou DAR, quando recolhido a Fazenda Estadual; 
VI - Consulta de preferencialmente tres fornecedores qualificados para o fornecimento das 

despesas, obedecendo os prazos para resposta das cota96es de 10 dias corridos, a contar da 

solicita9ao recebida; 
VII - Relat6rio de Execu9ao Fisico-Financeiro; e, 
VIII - Rela9ao de Bens adquiridos, produzidos ou construidos com recurses do Estado. 

ClAUSULA QUART A: DAS RESPONSABILIDADES · Os participes sao responsaveis: 

A) 0 CONCEDENTE: 

1. Pelo pagamento das despesas com a publica9ao do extrato deste Termo; 
2. Pela analise e aprova9ao da Presta9ao de Contas parcial/e final dos recurses repassados no 

prazo minimo de trinta (30) dias. 

B) 0 CONVENENTE: 
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1. Pelas aquisi9oes, objeto deste Termo; 
2. Pelo pessoal que, em qualquer condi9~0, for utlllzado na execu9ao deste Termo, o qual lhe 

sera diretamente e lnteiramente vlnculado e subordlnado, sem que a CONCEDENTE mantenha 
rela9ao jurldica de qualquer natureza: e, 

3. Pela restitui9ao do valor transferldo, atualizado monetariamente, desde a data do 
recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislai;:ao aplicavel, nos seguintes casos: a) 
quando nao for executado o objeto de transferencia voluntaria; b) quando nao for apresentada, no 
prazo exigido, a Presta9ao de Contas parcial ou final; e, c) quando os recursos forem utilizados para 
finalidade diversa da estabelecida no ato de transferencla voluntaria. 

CLAUSULA QUINTA: DA DESTINA<;AO DOS BENS · 0 bem m6vel/im6vel 
construido/adquirido com os recurses deste Fomento integrara o patrimonio do CONVENENTE e 
devera ser utilizado exclusivamente em seu objeto. 

PARAGRAFO UNICO: A utilizai;:ao em desconformidade com o interesse publico ensejara a 
devolu9ao do bem a CONCEDENTE. 

CLAUSULA SEXTA: DA RETOMADA DOS BENS ADQUIRIDOS- Terminado ou nao o prazo 
de vigencia do presente instrumento, podera a Administra9ao Publica promover a imediata retomada 
dos bens adquiridos com os recursos financeiros provenientes desta parceria e que nao estejam 
sendo utilizados de acordo com a finalidade aqui estabelecida pelas partes. 

CLAUSULA SETIMA: DA FISCALIZACAO - 0 CONCEDENTE exercera permanente 
monitoramento, fiscaliza9ao e avalia9ao acerca da implementa9ao das obriga96es no ambito deste 
Termo de Fomento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para implanta9ao das a96es de fiscaliza9ao e monitoramento o 
CONDEDENTE podera se valer do apoio tecnico de terceiros, delegar competencia ou firmar parceria 
com 6rgaos ou entidades que se situem pr6ximos ao local da aplica9ao dos recurses. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONCEDENTE emitira relat6rio tecnico de monitoramento e avalia9ao 
da Parceria, que observara os requisites dispostos em lei, e o submetera a comissao de 
monitoramento e avalia9ao designa9ao, que o homologara, independentemente da obrigatoriedade 
de apresenta9ao da prestai;:ao de contas devida pelo CONVENENTE. 

CLAUSULA OITAVA: DA ASSUN<;AO DOS TRABALHOS · E facultada a CONCEDENTE a 
assun9ao dos trabalhos nos casos de paralisa9ao ou de fato relevante que venha a ocorrer, para 
evitar a descontinuidade do servi90 publico. 
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f t) AMAZONAS 
GOVIRNO DO ISTADO 

ClAUSULA NONA: DA UTILIZA~AO DE SIMBOLOS • E vedado aos participes utilizar nos 
empreendimentos resultantes deste Termo de Fomento, names, simbolos ou imagens que 
caracterizem promo9ao pessoal de autorldades ou servidores publlcos. 

ClAUSULA DECIMA: DO VALOR· 0 valor global do presents do Termo de Fomento e de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTA~Ao OR~AMENTARIA E EMPENHO • As 
despesas decorrentes deste Termo correrao a conta da seguinte Dota9ao Or9amentaria: Unidade 
Oryamentaria: 028101; Programa de Trabalho: 12.362.3283.2553.0001; Natureza da Despesa: 
33504199 e 44504201 ; Fonte do Recurso: 0121, tendo sido emitidas em 09.11.2020 a Nota de 
Empenho n° . 04167 no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reals) ea NE n°. 04168 no valor 
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

ClAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO · Este Termo de 
Fomento tera o prazo de vigencia de doze (12) meses, contados de 18.11.2020 ate 18.11.2021, 
podendo ser prorrogado por mutuo acordo dos participes mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificado e aceito pela Administragao. 

PARAGRAFO UNICO: A CONCEDENTE procedera a prorrogagao "de oficio" do presente Fomento 
antes do termino, quando der causa a atraso na liberagao dos recurses. 

ClAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA DENUNCIA E DA RESCISAO - Este Fomento podera 
ser denunciado nas hip6teses dos itens 1, 6, 7 e 8 ou rescindido na ocorrencia dos itens 2, 3, 4 e 5, 
conforme a seguir discriminado: 

1. Pela deliberagao de qualquer dos participes, a qualquer momenta manifestada com 
antecedencia minima de 60 (sessenta) dias; 

2. Pela inadimplencia de qualquer de suas Clausulas ou condi96es, a criterio do participe nao 
inadimplente, mediante comunicagao escrita com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias; 

3. Pela falta de apresentagao das presta96es de contas parcial ou final, na forma e prazos 
estabelecidos; 

4. Pela constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao de informagao em qualquer 
documento apresentado; 

5. Pela utiliza9ao dos recurses em desacordo com o Plano de Trabalho; 
6. Na ocorrencia de fatos imprevisiveis que impossibilitem sua execugao; 
7. Pela superveniencia de norma que tome legal, material ou formalmente impraticavel; e, 
8. Em resguardo do interesse publico. 

PARAGRAFO UNICO: Ocorrendo qualquer das hip6teses previstas nesta Clausula os participes sao 
responsaveis pelas obrigag6es que assumirem ate a data da denuncia, competindo ao 
CONVENENTE a comprovagao da aplicagao dos recurses que houver recebido, na forma da 
Clausula Terceira. 

Cl..AUSULA DECIMA QUART A: DAS AL TERACCES · Este Fomento podera ser altera 
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atraves de Termo Aditivo, de comum acordo entre os Convenentes, desde que nao haja mudan9a do 
objeto. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA PUBLICACAO · 0 presente Fomento sera publicado sob a 
forma de extrato, no Diario Oficial do Estado, de acordo com o paragrafo (mica do art. 61 da Lei 
8.666/93, atualizada pela Lei 9.648 de 27.05.98. 

Cl.AUSULA DECIMA SEXT A: DA SOLUCAO DE CONFLITOS · Os conflitos e divergencias 
que se originarem deste Fomento, nao solucionados pelas vias amigaveis, serao submetidos ao Foro 
da Comarca de Manaus, que para tanto fica eleito. 

Cl.AUSULA DECIMA SETIMA: DO FUNDAMENTO LEGAL · Este Fomento e celebrado com 
fundamento no art. 116 da Lein. 8.666/93, Lein° 13.019/2014, Resolu9ao n° 12/12 - TCE/AM, NA 
lnstru9ao Normativa n° 08/2004 da Secretaria de Controle lnterno e demais normas aplicaveis. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO - Os conflitos e divergencias que se originarem 
deste Termo de Fomento, nao solucionados pela via administrativa, com a participa9ao da assessoria 
juridica, serao submetidos ao foro da Comarca de Manaus, que tanto flea eleito. 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em duas (02) vias de igual teor e forma, na 
presen9a das testemunhas abaixo, para que produza seus legitimos e legais efeitos. 

TESTEMUNHAS: 

Manaus, 18 de novembro de 2020. 

LUIS F 

~.' ~ 
VALCLEIA Dor?ANTOS LIMA souDADE 

Procuradora Superintendente de Desenvolvimento 
Sustentavel de Comunidades da FAS 

CONVENENTE 
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FAS 
1. DADOS CADASTRAIS 

Entidade Proponente:. 
Fundação Amazonas Sustentável -FAS 

Endereço: 

CNPJ: 
09.351.359/0001-88 
N°: 
351 

, 

Rua Alvaro Braga 
Bairro: Estado: Munícipio 

Manaus 
Inserição Municipal: Inscrição Estadual: 
12287801 
E-MAIL: 

gabriela.sampaio@fas-amazónas.org 
Agência: 
3739-7 

Parque 10 de Novembro ArmazonaS 
CEP: 

69.054-595 
TELEFONE FIXO 
(92) 4009-8900 
Conta Corrente: 
| 74320-8 

Isento 

Nome do Responsável: 

Victor Augusto Salviati 
RG/Org. Exp.: 

30.403.469-1 SSP/SP 
TELEFONE CELULAR 
(92) 98159-1130 
Endereço do Responsável 

Rua Misushiro, Bloco2, Apto 78 

Banco/Munícipio:
Bradesço/Manaus
Cargo 
Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional 

CPF 
312.042.678-47. 
E-MAIL: 
victor.salviati@fas-amazonas.org 
N: 

Bairro: 
Parque Dez de Novembro 
Municipio: 

Manaus 
Nome do Fiscal: 
Roberta Lara Shibata: 
RG/Org. Exp. 
1353579-0 SSP/AM 

TELEFONE CELULAR: 
92) 98123-6547 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

154 
CEP: 
69.054-672 
Estado: 

Amazonas 
Cargo/Fumção: 
Cöordenadora Administrativa Financeira 
CPF: 

603.162.412-53 
Matricula Funcional:" 
Não há 

E-MAIL: 
roberta.shibata@fas-amazonas.org 

Titulo do Projeto: 
Apoiar o ProgramaUma Vitória leva à outra no Amazonäs" 

Identificação do Objeto:"
Solicitação da formalização do Termo de Fomento para apoiaro Programa 
"Uma Vitória leva à outra no, Amazonas", visando à implantáção de 

PERIODO DE VIGENCIA 
ÎNICIO TÈRMINO 

A partir da 
data da atividades educacionais para alunas do Ensino Médio, com foco no assinátura do Doze (12) meses Desporto Escolar, para tratar de quèstões sociajs e econômicas par�.apoiar 

a redução de vulnerabilidade de crianças e adolescente em risco 'do sexo 
feminino, ambas localizadas no Estado do Amazonaa è nos municípios de 
Manaus e Iranduba. 

Termo de 
Fomento 

Endereço em Manaus- Rua Alvaro Brage, 351Parque 10 de Novembro - Tel (5592) 4009-8900/8910 

Endereço em São Paulo: Rua Claudio Soares, 72,Ci 1109- Pihheros Capitäl Teli (5511) 4506-2900. 
www.fas-amazonas.org -mail: fas@fas-amazonas.org

twitter.com/tasamazonas . 



FAS 

Justificativa da Proposiçio: 

A Fundaçaão Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover 
a interiorização do de_envolvimento sustentável no Estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 
$81 eomunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de. 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, 
beneticiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação. de 10,9 milhöes de hectares. Todas as 
atividades da'FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas. 

O programa foi criado em 2015, a partir da assinatura de um memorando de entendimento entre a ONU 
Mulheres e o Comitê Olimpico lnternacional e a parceria com a. ONG Women Win, que trouxe a base 
metodológica do programa, e já alcançou cerca de 800 meninas diretamente na cidade do Rio de Janeiro. 
Dada sua relevante importância e impacto direto com jovens meninas, este fomento tem notabilidade| 
potencial para replicação no estado do Amazonas. 

Na Amazonia profunda, adolescentes com filhos não säo excegões. A evasãò escolar por jovens mães 

tambem é um fato observável na r�gião. Outro fenômeno oomum são meninas que se mudam para a cidade 
em busca de oportunidades de trabalho e e[tudo, enfrentando problemas tipicos da área urbana: uso de 
drogas, viol�ncia, marginalização e prostituição. Outro aspecto preocupante dos jovens em comunidades 
remotas da Amazônia é. a falta de continuidade na educação, pois a maioria das escolas oferece apenas.o 
ensino fundamental. 

A partir da implementação do projeto, vi_a-se a oferta de atividades educacionais, com foco no esporte, 
para tratar de questões sociais e econômicas (auto-estima iderança, saúde sexual e reprodutiva e direitos, 

capacitação, conscientização da violência contra mulheres e.meinas, e edueação financeira) para apoiár a 
redução de vulnerabilidade de crianças.e adolescentes em risco. 

Segundo pesquisas, sabe-se que napuberdade a utoconfiança de uma menina cai duas vezés mais do 
que a dos meninios, e 49% delas abandona a prática de esportes (taxa de evasão seis vezes maior em 
comparação com a dos meninos). Além disso; o esporte é üma.ferramenta poderosa para o empóderamento 
de meninas e jovens mulheres, po1s aumenta sua' confiança em suas próprias habilidades e as encoraja a.| 
tomar iniciativa e conquistar coisas que nunca imaginaram que seria possível:- 

A premissa do projeto é que a prática do desporto combinados com a criação de espaços seguros, para 
discussão são'oportunidades de aprendizagem e capacitação de mehninas è mulheres jovens do Interior, do 
Amazonas para aumentar em suas habilidades, além da formação de redes lòcais e empoderamento de 
mulheres.

Isso se dará a partir de sessões, que são trabalhadas kde maneira interdisciplinar, através de 
primeiramente uma ofieina esportiva, e na: sequência, uma, oficina temática, que potenciálizam o, 
processo de desenvolvimento das meninas er contribuindo para a' formação integral das participantes. Cada 

sessão tem a duração total média de duas (2h.), tendo uma carga horáfia de quatro (4h.) por semana dezesseis 
(16h. ao mêes), acontecendó nò periodo de dez (10 meses), As sessões acontecerão 2.vezes: por, semana 
conforme o planejado, (Segundas è Quartas na escola dá comunidade Tumbira, Terças e Quintas na 
comunidade Três Unidos)Tais sessõessão baseadas em um programa munidial e, ao mesmo tempo, possuem
a flexibilidade necessária para serem adaptadas de acordo com a realidade local. Alguns padrões minimos

dlevem ser seguidospara que cada menina conclua0 projeto. Um dos pré-requisitos é de que haja, pelo 

Endereço em Manaus Rua Alvaro Braga, 351 -Pargue 10 de NovembroTet: (5592) 4009.8900/8910 
Endereço em São Raulo Rua Cleaudio, Soares, 72. C 1109Pinhelros Capital- Tel: (5511) 4506-2900 
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FAS 

menos. seis sessdes deditadas a enda uma das seguintes árens temáticus: Scja Você Mesma:. liderançá e 
autoestima: Scja Sandivel: saude e direitos sexuais e reprodutivos;, Seja Empoderida: direitos e eliminação 
da violência contra a mulher: Planeje seu Futuro; metas e planejamento profissional e financciro. 

Os municipios de Manaus (na comunidade tradicional Três Unicdos, na APA do Rio Negro) e 

Iranduba (na comunidade Tumbira, na RDS do Rio Negro) foram escollhidos como piloto pata a csträtégia 
proposta para desenvolver capacidade local, para mais tarde, se estender para todo o Estado do Amazonas, 

As atividades do projeto acontecerão na Escola Estadual Doutor Thomas Lovejoy (comunidade 
Tumbira. RDS do Rio Negro) e Escola Estadual Samsung (comunidade Tres Unidos, APA dio Rio Negro), | 

tendo a expectativ a do envolvimento e público alvo, 50 jovens do sexo feminino no' total, matriculadas nas 

duas escolas estaduais (pré-requisito para participação do projeto) 

O projeto será deveras importante pois para se garantir justiça, equilibrio e igualdade, e preciso

compensar as injustiças e desvántagens eriadas, pela, sociedade ao longo do tempo em relação a um grupo 
especifico. A história do esporte tem privilegiado os homens.e os meninas eim relação a acesso, 
infraestrutura. inv estimentos, salários, prêmios, visibilidade, ocupação de posições de liderança e tomadas 
de decisão. Portanto, será muito dificil alcançar a igualdade entre homens e mullheres no esporte se não forem 
tomadas medidas concretas parä corrigir essa desigualdade é estimular não apenas o acesso, mas, o pleno 

desenvolv imento de meninas e mulheres no ambiente esportivo. 

Todas as contratações para a implementaçãcr do projeto são de valores compatíveis com o mefcadoe de 
acordo com a espècialidade de cada profissional, visando almejarmos resultados satisfatórios quanto ao 

alcance dos objetivos do projeto. 
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3. CRONoGRAMA DE EXECUÇÃO 

INDICADOR FÍSICO 
ESPECIRICAÇAO VALOR VALOR 

QUANT UNTTARI0 META ETATA UNID. FINAL 
Para apoin o Programa "lma 
inria leva d oum no Amazonas , 
Isando à implantnçdo de atividades 
edcanonais para alunos do Ensino 
Medo, com foco no Desporto Escolar. 
pana talar de questòes socinis e 
onomicAS Para apor a reduçAu de 

vunerabilidade de crianças e 

T,APA O1 
Flaborar 01 

Contrataçio de 
consultor Cvrisultor 

dingnóstico 
oriehtador sobre a 

pura claborar, 01 

dingnóstico Unidade KS 10.000,00 R$ 16.000,00 
politien de género 
do estado do 

Orientador sobre a 

politipd de gêneo do 
estado do Amuzonos ndolescente em risco. ambas Amazonus 

localizadas ne Estado do Amazonas e 

nos municypo de Mamaus c Iranduba 
1Pata apomar o Progrania "L ma 

VROia lea d ouromo eones 
Ando a nplantay ao de ativ idddes. 

cducactonus Nua ulunos do lEbsin 
Medioom teco poDeporo O plamo de nçdo Para tatar de questcs socs 
economicas para apoara neduçlo de 

neabihuade de ranças c piementagao do 

adolesoente em riseo, ambas 
ioclizadas nestado do nazo randuba DOS muncipo de Manaus e Irunduba. 

1NAA 02 
Gonsuoir Q1 

metouologne Contrataçto pun 
Supervisionur o 

ndamento do 
projelo. 

Mes R$ 6.2836 RS 75.405,12 
paru 

projeto em 
ana C 

Contratação de 

consultor.para 
desenvólve 
atividades esportivas 
nas looalidades 
atendidas pelo 
projeto 

Mes 12 RS 3.500,00 RS 42.000,00 

Etapa 03 
Realizar 02 
módulos do 
projeto de dentro 
de 03 Unidades 
de Conservação 

Aquisição de motor 

I50hp, 4t Unidade RS 70.000,00 RS 70:000,00 
1.Para apoiar o Programa "Uma Vitória 
eva a outra no Amazonas", visando à 

implantaçào de atividades 

educacionais para alunos do Ensino 

Aquisição de 
gasolina para 
deslocamento.entre 
as localidades 
atendidas pelo 

projeto 
Aquisição.de 6leo.| 
diesel comum para 

Medio, com foco no Desporto ESco1a (UCs) atendidas Litro 2.400 RS 3,70 R&8.880,00 
para tratar de questões sociais e 

economicas para apo1ar a reduçao de 

vulnerabilidade de crianças e 
adolescente em risco, ambasS 

pela Fundaçã�o 
Amazonas 
Sustentável 
FAS, nos 

localizadas no Estado do Ama70nas municipios de utilização no bóte de 
RS 2,89 RS 266,00 Litro 5 

nos municipio de Manaus e Iranduba. 
Manaus'e 
Iranduba 

aluminio 
Aquisição de óleo 02 

tempos para 
utilização no bote de 
aluminio 
Aquisição de 

alimentaçãopara 
equipe do projeto 
Contratação de 
servicordelbuffet 
para o seiminanio de 

Manaus sobre a Conclusaão do projoto 

Litro 10 RS 16,00 RS 160,00 

Mes 2 RS 5.473,07 R$ 65.676,84 

1.Para apoiar o Programa "Uma 
Vitória leva á outra no Amazonas" 

implantaça0 de atividades 

oducacionais para alunos do Ensino 

Etapa 4 Realizar 
seminário 

técnico.em 
Unidade 150 R8 22.00 RS 30000 

Visand 

Endereço em Manaue - Rua Alvaro Braga, 351 Parque 10 de Novembro-Tel (5592) 4009-8900 8910
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arte patu bunnen 

oraehdy c hlooos do 

unotagoes 
Contratugno de 
serviço grlieo 
Covtratagao de 
cmpres puta 
ipressao de 
relnrotlo iual do 
projoto 

Unidado, 300 RS 27,00 RS 8.100,00 

TOTAL GERAL 3,166 RS 110.083,22| RS300.000,00 

4 PLANO DE APLICAÇÃO 

NATUREZA DA DESPESA VALOR 
CONCEDENTE PROPONENTE GLOBAL 

ESPECIFICAÇÃO| 
Contribuições 

Auxilios 

CODIGO 
335041 R$ 230.000,00 

R$ 70:000,00 
R$ 0,00 RS 300.000,00 

445042 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLS0: 

- CONCEDENTE 

TOTAL DDA 
CONCEDENTE 

RS 300.000,00 

1" REPASSE 

R$ 300.000,00 

- PROPONENTE 

TOTAL DA 
PROPONENTE 

R$0,00 

1 REPASSE 

RS 0,00 

- TOTAL GERAL (CONCDENTE +PROPONENTE)

TOTAL GERAL 
R$ 300.000,00 

1" REPASSE. 

RS 300.000,00 
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6. DECIARAÇÃO DA PROPONENTIE 

Declaro para tins de comprovação junto a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E 

DESPORTO, para efeitos legais c sob pepas dla lei, que inexiste qualquer debilo en mora ou em situação de 

inadimplênecia junto a' qualquer órgao ou entidade da Adinistração púb]lica, om qualquer esfera do governo, 

que impeça a transferencia de recursos oriundos de dotaçõos consignadas no' orçamènto do ESTADO, na, 

forma deste Plano de Trabalho. 

Manaus/AM, 0 de ale 2020. 

VICTOR AUGUSTo SALVIATI 
Procurador Superintendente de Inovação &Desenvolvimento Institucional da FAS 

.CPF: 312.042.678-47 

7. AUTORIZAÇÃO DA CONCEDENTE 

' 

Plano de Trabalho Aprovado. 

J3L/2020 

Luis Fabian Preira Barbosa 
Secretário de kstado de Educacãg 

Desporto, em exerckicio 
DOE de 06/02/2020 
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