
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: NÚMERO: 	 FOLHA: 

28/01/2021 	2021NE001 679 	 1 /1 

UG: 	GESTÃO: CNPJ: 

204011 	20401 	04.384.829/0001-96 
-. ........ .._........................................ ....... . ------ 	. .... 

CEP: 

ARACAJU 	 SE 	49.010-460 

CNPJ: 

02.922.535/0001-45 

CIDADE: 	 . U.F.: 	CEP: 

NOSSA SENHORA DA GLORIA 	SE 	49.680-000 

CÓDIGOU.O.: 	 PROGRAMA DE TRABALHO: 	 NAT. DA DESPESA:FONTE: 	- - IMPORTÂNCIA: 

20401 	 110.302.0006.1518.0000 	 3.3.50.41 	 0214000000 	162.000,00 

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: 

CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS 

,iERÉNCIA LEGAL 

DISPENSADO 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.204011 20401 .0214000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TTIPO DE DESPESA: 	 N°  DAN.E.DEREFERÊNCIA: 

2- ESTIMATIVO 	 11 - NORMAL 

LICITAÇÃO: 	 Í MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 	NÚMERO DO PROTOCOLO: 

6DPENSADO 	 J 

3.3.50.41.01 OUTROS SERVICOS 
AÇÕES COMPLEMENTARES DE SAUDE, 
VISANDO PROMOVER A REABILITAÇÃO E . 	1,00 	 162.000,0000 	162.000.00 
RE-INSERÇÃO SOCIAL 

SERVAÇÃO 
CONVÊNIO N° 100.001/2021 

1 VIGENCIA: 28/01/21 A 27101122 

TOTAL(R$) 1 RUA GERU, 32. ARACAJU - SE 

ORDENADOR(ES) DE DESPE8 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 

ENDEREÇO DA UG: 

RUA GERU, 32- CENTRO 

CREDOR: RAZÃO SOCIAL -ASSOCIACAO LUZ DO SOL 

NOME FANTASIA -ASSOCIACAO LUZ DO SOL 

ENDEREÇO DO CREDOR: 

RUA PEDRO ALVES FEITOSA 

.......................................................................... .... .................................. 	 

CONVÉNIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

TENS DO EMPENHO 

ITEM ITEM DE 	 ESPECICAÇAO 	 COMPLEMENTO GASTO PREÇO UNITÁRIO . PREÇO TOTAL QTD 

MERCIA.SIMONE FEIT8MDE SOUZA 

534.404.55-72 

Data da Geração: 03/02/2021 Resp. pela solicitação: EDLA MARIA DE SANTANA 

0,00 

AGOSTO: 

0,00.  

1BRO: 

* FBRIL: 
0,001 	 0,00 

0,001 	 0,00. 

JANEIRO: 	 'FEVEREIRO: 

162.000.00 

MAIO: 	 JUNHO: 

0.00 

SETEMBRO: 

0,00 

,via w 
Resp Geraçã. • ÇA 

eÇe%' 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

• Processo n°. 10624/2020 
CONVÊNIO N° 100.001/2021 

• . 	 ., 	. 	•. 	 . 

CONVÊNIO QUE ENTRE Si CFL EBR \M 01 SI \D( 
DE SERGIPE POR INTEkMEDIO ft\ SL( RI 1 RI \ 
DE ESTADO DA SAUDE REPRE Si. 1 AD1\ 	1 
FUNDO ESTADUAL DA SAUD[ E..  
LUZ DO SOL OBJL1 IVANDO A P1 i. 5 1 \. Au D' 
SERVIÇO EM ATENÇÃO. PSLCOSSÕC:IAL 	. . 

 

  

• ESTADO. DE SERGtPE - ADMINESTRAÇÂÕ t)IRETA— CNPJ n° 13.l28.7l98.'0O01-01.Pôr 
iio da SF CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, representada pelo FUNDO IS] ADI 	Ai 1 Di 

' \EJDF, CNPJ no  044384.829,10001-96.com  sede na A Rio de Janeiro 	1 -0 ( nUo 
\Jniimstrati'o da Saúde- Senador (i1van Rocha, Bairro Ponto Novo na cidade de A4 acaju S1.

i1k. 

aio representado por sua titular a Senhora MERCIA SIMONE FEITOSA 1W SOUZA.  
wasileira, casada portadora do CPF. -534.404.555-72 do RG 779 069 SSPiSL, Sertai ii 
Estado da Saúde doravante denominado CONCEDENTE e a ASSOCIAÇAO LL. Z DO SOÉ.  

'IPJ N° 02 922 535/0001-45 com sece na Rua Pedro Alves Feitosa, S/N, no mun ipio de 
)Lr hora da (ilorialSE neste ato representado por seu titular MANOEL RODRIC) DL ',O ' 
(ARDOSO CPF n° 021.730.205-01 e do RG 3 256 4040, Presidente doraa 	diioi ii iad 
Uí-)'\IVETNFNTE celebram o presente instrumento de e CONVÊNIO para executa o obiLtO . 

ics contidas no Plano de Trabalho deste CONVENIO consoante disposições do 1 itto ..si( dual 
25.720, de 20 de novembro de 2008 da Instrução Normativa n° 003/CGE/201 3 e sua' altti ioc-

i bsequentes, da Lei 8,666, de 21 de junho de 1993 ç suas posteriores alterações (ia [i n1  8.958,  
1 20 de dezembro de 1994, da lei n° 13019 de 31 de julho de 2014 e da Lei Compi mentai ri 101 

04 de maio de 2C00 contorme estabelecem as dauuIa' i 
auir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 	•. • 	. 	• . .. 	 . 	 .•. 

ipresente CONVENIO tem por finalidade execução de Ações Complementares de Saude, visando 
)1 omover a reabilitação, reinserção social, resgate do poder social, possível, a pessoa.s com 
eperiênc:a em sofrimento ps:quico e/ou fazem uso e alcool, crack e outras dro, ai dcri tu no 
Plano de Trabalho deste Instrumento correspondente a Ação 1518, cujos recursos ti iancciws i ao 
t1ansferidos pelo CONCEDI N fE ao CONVENENTE ontorme estabelecido as (lau ula 
cguintes 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

(LAUSULA SEGUNDA -  DO PLANO DE TRABALHO 
O detalhamento do objeto, o cronograrna de execução, as metas as etapas, os sel\ ÇOS t iS 

deste CONVENIO estão descritos no Plano de Trabalho, que passa a fazer parte itegi anti. 
Listrumenlo 

CLÁUSULA TERCEIRA -. DAS OBRIGAÇÓES 
[),ira  assegurar a execução do objeto deste CONVENIO os participes, acima qualifica-dos 	ueffi- 
c. i 1r( si as seguintes obrigações 

' 01  DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

a) Exercer - o acompanhamento da 'execução das metas,,  das etapas, dos serviços e" das ições., 
constantes do Plano de rrabalho deste Convênio, 

j transferir ao CON\IENENTE os recursos financeiros, na forma do cronogrania de desenibUSÓ 
previsto no Plano de Trabalho deste Convênio, 

• e). examinar e decidir quanto às eventuais. necessidades de' reforniulação do Plaro de ,FraL'allio 
propostas pela CONVENENTE submetendo-as ao pronunciamento da Procuiidoti 	i ii 
Estado de Sergipe, quando for o caso, 

J, publicãr ,o 'extrato deste CONVÊNIO' e de suas alterações. .0 Diário Oficii do EsUido de 
Sergipe, dentro do prazo estabelecido pela legislação emvigor;  

• ) receber, e analisar as prestações de cotas apresentadas pelo CONVEM-1—  'lE: q.uauo 
regularidade, formal e aos resultados alcançados com a execução do objeto deste ( on c fio 

1) 	comunicar a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe sobre a celebração do C on enio após  
a sua publicação no Diário Oficial do Estado 

1..2)DASOBRIGAÇÔES DO.  CONVENENTE. 

'a) Executaras ações e serviços inerentes à 'consecução do objeto 'deste Convênio. øbser ando os 
critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos, previstos no Plano de' [rab ilho JCSIL 

lnsfruniento; 	 ' 

hi manter os recursos deste CONVÊNIO em conta vinculada aberta no Banco do Estado de Sergipe 
- BANESE;  

) apresentar ao CONEDENTE os relatõribs comprobatóriõs da execução. fisiçt' 'tinançeira do 
Convênio bem como a integralização da contrapartida em periodicidade con patr' u co.111 

cronograma de execução estabelecido 
apresentar ao CONCEDENTE a prestação de contas dos recursos transferi do incluit do' 
eventuais rendimentos das aplicações financeiras;  



til 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

-):assegurar o livre acesso aos locais de execUção das obras e serviços, bem corno ïos .documnto 
c.omprobatorios da realização do objeto deste Convênio, tanto a CONCEDEI" FE quanto ao 
orgãos de Controle Interno e Externo, 

• garantir o cumprimento das normas e procedimentos de preservação ambienta[- na execuço d() 
objeto deste Convenio, consoante disposições da legislação municipal estaduaLe fuicílal 
conforme o caso; 

; restituir os saldos financeiros remanescentes deste Convênio:'  

• adotar as providências. administrativas, e legais cabíveis para observar as disposições da .Li ii 
8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e na Instrução Normativa n`003. de 10 de maio 
de 2013 e suas alterações subsequentes da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1 991 da 1 .i n 
'3.019, de 31 de julho dê, 2014na contratação dos serviços e na aquisição do maicriais 
necessarios a consecução do objeto deste Convênio, 

inscrever em restos apagar o valor correspondente a, contrapartida, quando: hecessário'.' 
Obedecendo a legislação pertinente 

providenciar a confecção •e instalação da placa de identificação da obra ,;oii serviço de 
cngenharia, no prazo de ate quinze dias, demonstrando o objeto do (onvêrno o aior di oht a ou 
serviço, a data de inicio e de termino, bem como o nome da empresa contrat idi, dentrc outias 
informações obrigatórias. Confoinie modelo fornecido pelo Concedente se hou r 

quando se tratar de Municipio not ficar a respectiva Câmara de Vereadores, os-partidos politico'-
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais sediadas no ambito do ti i 110110 

municipal quanto a liberação dos iecursos, no prazo de dois dias utets conta los da daia dc 
iccebimentos dos recursos se houvei 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4 1) As despesas para a execução oeste CONVÊNIO correrão a conta dos créditos aiocados no 
)rçamento do Estado de Sergipe, 	 20 Unidade Orçamentaria 20401, no Program i '10.3012.0006.  

Natureza da Despesa 3 3 50 00, na Fonte de Recursos 0214 , mediante a emiao da Nota de 
L rnpenho n° 	 , pelo CONCFDENTE , no valor global de R$ 647 131,20 emitida em 

/ 	/2020  

4.2). despesa do CONVENENTE atítüJõ de contrapartida; 'correrá à conta dós re:iirsõs 
1
akcados 

no respectivo orçamento, sehouver. 

4.3).O's recursos transferidos pelo Estado: de Sergipe.eos recursos do CONVENENFE destinados a 
tc Convênio, figurarão no Orçamento do CONVENEN E, obedecendo ao desdobramtnto 01 

ontcs de recursos e elementos de despesa 
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• GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5 1) O €ONCEDENTL devera transferir ao CONVENLNTE, de acordo com o ionogiam i dc 
desembolso financeiro, constante do Plano de Trabalho, os recursos financeiros ro valor de R$ 

92760 	 e m
,

il5  ,no-ii 	e vinte e sete reais e sessenta ccrua\ os) men saís.  
durante 12 meses de acordo com o repasse do Ministério da Saúde, atrasfês de Portari Â. 

.2) Os recursos adicionais que venham, ser necessários à consecução do objto •, Jestic  
CONVENIOterAo seu ,aporte sob responsabilidade exclusiva do CONVENENTE. 

CLÁUSULA SEXTA —DA LIBERAÇÃO DOS. RECURSOS FINANCEIROS 
1) A liberação dos recursos financeiros sera realizada diretamente em conta bancai ia \ mculacla a 

.. rivênio, após a sua publicação no I)iário Oficial do Estado. 

• •'.2) Os' recursos deste Convênio, inclusive da contrapartida financeira de responsabilidade do 
ONVENEN IE devem ser depositidos em conta vinculada do CONVENIOno ffiIiie.o do 1 'tado 

k Sergipe - BANES E.  

6.3) A liberação dos recursos financeiros_ preferencialmente, deverá ocorrer em rn'àis de uma 
parcela, ficando condicionada a liberação da parcela subsequente a apresentação J.a pist ç o 

ontas da parcela anteriormente transferida ao CONVENENTE 

C [IA USÜLA SÉTIMA -DA AUTORIZAÇÃO PAR4 INÍCIO DAS OBRAS/SFtV1ÇOS 
• As 

 
eventuais obras e/ou serviços executados antes ou depois da vigência deste (T 	V [N 10 nào 

serão admitidas em sua prestação de contas, se houver. 

CLÁUSULA OITAVA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
1) Os recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE serão movimentados no H inLO do 

1 tado de Sergipe Agencia 011, Conta Bancaria n° Q3/1O355-3, vinculada a este ( ntnio 

.2) Os recursos transferidos pelo CONCEDENTE' não poderão ser utilizados para . pagarnenio de 
spesas realizadas em periodo ante -ior tampouco posterior a vigência deste ConvL 'uo bem on-io 

flLO poderão ser utilizados em finalidade diversa daquela estabelecida neste Instrumento. 

8.3)Os recursos transferidos, enquanto irão utilizados, serão aplicados em cademca de poupança 
rnculada a conta deste Convênio,.se o prazo previsto para sua utilização for superior a um lfltS 

8.4) As receitas financeiras auferidas, na forma do item anterior, serão registradas a crédito deste 
Convênio,podendo ser, aplicadas na consecução/ampliação 'de' seu objeto', dentro d prazo de sua 
vigência, devendo constar de demonstrativo específico que integrárá a prestação de •.'nta. 

8 5) Os 'eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão ou denúne,iiiido (on Lnlo 
inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizada apus 
onciliaçào bancária .,da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser. restituído ao 

('ONCEDENTE no prazo improrrogável de. 30 (trinta) dias, do evento. , 

•jI 

4 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

8 6) Deverão ser:  restituídos, ainda, pela CONVENENTE todos os valores ÉrnsÍè ridos. pe.1( 
)NCEDENTE acrescidos de juros legais a partir da data do recebimento do recuisos nt' 
guintes casos 

quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento, 
)) quando não for apresentada, dentro do prazo estabelecido na Instruç ão.NorinàtlN,i fl 1U k. 10  

de maio de 2013, as respectivas prestação de contas parcial ou final, 
quando os recursos forem utilizados em - finalidade diversa aoobjeto e ao Plai tO d. 1 rabalho 
deste Convênio; 
quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em dc sacordo com o 
estabelecido no item 8.4. 

8 7) Nas hipóteses previstas nos. itens 8 5 e 8 6,`0 CONVENENTE será notificado ara no prazo.-  
riaximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação, restituir os vale. -6 ti anf. i idas 

pelo CONCEDENTE, acrescidos de juros legais 

8) Quando se tratar de CONVÊNIO firmado com Municipio e não houver o cimprimento do 

estabelecido no item anterior por parte do CONVENENTE, fica o (O( [Dl NI 1 
iitorizado a realizar o bloqueio das cotas do ICMS a que se refere o art 15 8, rnclso l da 
t)fl',titulçAo Federal, na forma do Parágrafo Unico do art. 160 da Constituição 1 cd.ia1 até O \ dia 

&rrspondente aos saldos financeiros do CONVENIO e transferi-los ao resouro 1 adual 

8 9) Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam a tempestiva prestação de contas dos 
recursos  do ConvenlQ, dentro dos prazos estabelecidos nesta Clausula o CON\ f NENTE Íica 
)hrlgadO a encaminhai para ̀o CONCEDENTE asjustificatias e a documentação omprobatorias 

ocorrência de tais eventos 

• CLÃUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA V(GÊNÇIÁ Í DO 
CONVÊNIO 
Os bens patrimoniais remanescetites, adquiridos ou produzidos em decorrencia u..ste (.. Ofl\ n10 

erào considerados de propriedade do CONVENENTE, exceto quando houver disposição cin 
ontrario dos participes 

C LAUSULA DÉCIMA -DAS PRERROGATIVAS.  
(1 

 

0 O CONCEDENTE detem a prerrogativa de coordenar, acompanhar e avaliar o resultá,dos das 
:içõeS constantes do. . Plano de Trabalho deste Convênio; 	 . 

il 

11 
EM 

10.2). Sempre que julgar . necessriô, o CONCEDENTE poderá realizar visitas in loca para . 

tompanhar a execução e avaliar os resultados das atividades relacionadas ao obicto deste 
(i)nvênio, observadas as normas legais e:regulamentares pertinentes. 	. 	 . 	. 	. . 	• 

L LAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA DOCUMENTAÇÃO E D4 CON1ABILIZAÇÃ() 
1 -U.0'-CONVENENTE obriga-se a registrar, em sua contabilidade em conta espe ifica do grupo 
inculado ao ativo financeiro os recursos recebidos do CONCEDENTE, tendo con ) conlrap irud i 

conta especifica do passivo financeiro, sem prejuízo do .regitro nas respectivas subcon.tas analíticas; 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

'11.2) As .Notas Fiscais as Faiúras., ' ~,:)s recibos e quaisquer outros dOcumentos .coiaprohatório dÍa  
\iCUÇAo deste Instrumento serão emitidos em nome do CONVENEN II dcidannt. 

i dentificados com o numero do Convênio, e serão mantidos em arquivo, em ordem ionoiuiLI fld 

';ede dá CONVENENTE à dispõsiçào dos órgãos de controle interno e externo, pelo pral.o de no 
' nimo 05 (cinco) anos contados a partir da aprovação da prestação dcontas Pela 

1:.'ONCEDENTE. 

1 .3) O CONCEDENTE poderá sôlicitar a qualquer tempo oCONVENENTE o trr cimento de 
opias autenticadas da documentação cómprôbatóriada execuçãó do objeto deste Covênio: 

( L&tSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
L. 1) A Prestação de Contas da aplicação da totalidade dos recursos previstos na (1ïáusuia Quinta. 

Lcra ser apresentada ao CONCEDENTE no prazo de ate 30 (trinta) dias apos o tLrnhlno da 
'igênciá do Convênio. 	 ' 

Em caso de ser constatada irregularidade ou inadimplência na Prestação de Cõntis final, i que 
e refere o item anterior desta Cláusula, o CONCEDENTE notificará a CONVENI NTE para que. 

no prazo de ate 30 (trinta) dias, a ontar do recebimento da notificação adote iseprovidè. ncias  
cabíveis para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

12.3) Decorrido o prazo da notificação sem que a irregularidade tenha sido sanad ou cumiirkia a 
obriaçào o CONCEDENTE comunicara o fato, de imediato, ao respectivo orto de controle 
i o terno para adoção das providências legais cabíveis. . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 	DO REEMBOLSO ' DAS DESPESAS. 

EXTRAORDINÁRIAS  
despesas extraordinarias decorrentes da reformulação do Plano de Trabalho os ptoet 

engenharia, das despesas de vistoria das etapas das obra s não previstas originalmenie no Con'niu. 
erào de responsabilidade da CONVENENTE bem como as decorrentes da pubiic:ição do exirato 
os Termos Aditivos no Diário Oficial do Estado, se houver. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAFISCALIZAÇÂO  
A fiscalização da regularidade das obras e serviços executados corá os recursos desè CONVl' NR.) 
cru realizada pela CONVFNLNTE sem prejuízo da ação dos órgãos de controle interno é L\lLrno 

do Estado de Sergipe.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 	 . 

\ vigência deste CONVÊNIO tem início na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 
	de 2022  

(LAUSIJLA DECIMA SEXTA DA DENUNCIA 
O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado por qualquer dos participes 

(1' LÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 
•\ alteração das. Cláusulas deste Convênio, inclusive, quanto ao prazo de vigência. oniente podera 
:'e.r efetuada por meio de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DOS REGISTROS DAS COMUNICAÇÕES  E 
OCORRÊNCIAS: 
As. comunicações ou ocõrréncias, entre os participes, deverão ser apresentadas. en original ou cru: 
(.)pia autenticada, quanto aos fatos relacionados a execução do presents. Conv010 ue \.A tu 

considerados regularmente notificados a partir da data de entrega de Oficio protool zadu  
au Entidade signatário deste instrumento.. 

CLÁUSULA DÉCI.MAdNONA  DO FORO 
Para dirimir os conflitos decorrentes deste -CONVÊNIO fica eleito o foro d..t Comarca de 
\tacajw'SE, em prejuízo de.quaisquer outros. 

E. por estarem assim justos e pactuados, os participes firmam o presente CONVÈNJ() em ires  ias 
de igual teor, na presença de duas testemunhas que também assina m este Instrur ento para que 

toduza seus efeitos juridicos e jeoffis.  

Aracaju.SE 	de 	 de 2021.. 

Assinatura do convenente 
	

Assinatura do concedente 

Nome: MANOEL RODRIGO DE SOUSA. 	Nome: MERCIA SI )N  
CARDOSO 	 DE SOUZA.  
(TI-: 021.730.205-01 	 .CPF: 534..404.55522 

Testemunhas 

Nome: Nome 	 et.aWit 
CPF:  



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

PLANO DE TRABALHO 
• 1 -DADOS. CADASTRA is  
Orgão/Entidade CONCÉDENTE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL 
DF SAU DE.  

CNPJ 
04.384.829/0001-96 

Cidade 
Aracaju 	. 	 . 

UF 	.. 
SE. 

Cidade 
Aracaju 

1 UF 
SE 

• . Cidãde 
Araca u 

• Nome do Responsável 
MERCIASIMONE FEITOSA I)Ë SOUZA 

CPF 
534.404;555.72 

(1/ORGÃO EXPEDIDOR 
"79 069 SSP/SE 

CARGO/FUNÇÃO 
Secretaria de Estado 

Cl/ÓRGÃO 
j466.847 

EXPLIYIE)O.R 
SSP/SE 
CEP 
49.09-17-670 

ENDEREÇO. 	 . 	. 	. . 

Av,  Augusto Franco, 3150-. Bairro Ponto. Novo 

.2-DADOS CADASTRAIS 
Orgão/Entidade Proponente 	 CNPJ. 
Associação Luz do Sol 	 02.922.535/000145 
Endereço: 
Rua Pedro Alves .Feitosa, S/N - Centro 
Cidade 	. 	 UF 
Nossa Sra. 0a .Glória. 	 SE 

-CEP 
49680-000 

DDD/TELEFO NE 
(79) 341.1-1 754 

EA 
Indireta 

Nome do. responsável . 	 . 

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso 
CPF 
021.730205-01 

C1/ÓRGÀO EXPEDIDOR 	. 
3256A04-0SSP/SE 	. 	. 

CARGO.F.UNXÔ 	 MATRÍC./DE:C.r.DEik)SSi. 
•Presidentè.. 

Endereço 	. 	 . 	. 	. 	 . 	. 	. 
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CEP. 
49075-5K) 

DËSC.RIÇÃO DO PROJETQ  
l'ítuIo dó Projeto. 

    

 

Período`de2  EXC;IIÇO 

 

JRESTAÇÁO DE SERVIÇO EM ATENÇÃO  PSICÔSSOCIÁL 

	

Início. . 	! 	Término 

	

Janí202 1 	 já ,:202,21  

identificação do Objeto: 	: 
O presente projeto tem como objetivo apresentar .o plano de 
erenciado pela Associação Lúz do Sol. - 

trabalho a ser executado pelo (APS 1. Luz do S. 

Justificativa da Proposição: .. 	. 	. 	 . 

Por ser .a. atenção psicossocial uma proposta de mudança do modelo de atenção anterior ncntc Lentt do fl 

assistência hospitalar e atualmente centrado no sujeito,foram necessarias mudanças lauto nas li,ma d 
cuidado (atuação profissional), que dei,a de estar centrada no saber medico para ser con.ti uidi P'1 1 
inultidisciplinar, bem como equipamentos de saude em substituição aos hospitais psi juiati co \ )iui 
aspectos são fundamentais para alcançai as mudanças no modelo proposto tais'c*oíticj !looS ti 

organização dos processos de trabalho e de cuidado 

Neste sentido, no ano de 1998 foi criada a Assócjação Luz do Sol, com a finalidade de prestar assisténci: 
psicossocial as pessoas com experiencia de transtorno mental e com problemas relaciai nai dôs. ao  ti'o d 
'uhstanuas psicoativas, com comprometimento na autonomia e independência, bcrn co uo aj.soi cøi 1 

: Endereço 	. 	. 
Av. Augusto Franco, 3150- Bairro Ponto Novo 
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1 istorico de longas mternações em hospital psiquiatnco vitimas o abandono familiar, ieLntes na cidade d 
Nossa Senhora da Gloria Garai.0 Graccho Cardoso Feira Nova Itabi e Monte Alegre .de. crgipc OidfliLO 

'seu processo de trabalho a Lpartir da implantação do CAPS 1 Luz do Sol e da Motadit Assistida \ladi 
Albertina Brasil ( modulo 1 e 11) 

Neste contexto, as palavras de ordem são Centro de Atenção Psicossocial Serviço Rcsidciicial 1 ir 
cuidado centrado no ser humano, conhecimento qualidade e descentralização do sa )Ur, cspa» 
humanizado, equipe multidisciplinar, tendo como principio o deseinolvimento do pott. ii tal da 
oferecendo a estas a opção de sair das situações de grande vulnerabilidade sócio familiar c situaço& de iii 
que demandem o cuidado nesta compleodade bem como ofertar espâço de moradia aqueks que pcidt:am 
seus vinculos familiares em função das longas internações nos hospitais psiquiátricos em 'pectd do (diii 

Psiquiátrico Dr. Garcia Moreno quando do seu fechamento 

Para a organização do processo de trabalho, a Associação oferta tio território Sit. ipaiio O (1r 
equipamentos, que embora tenham o objetivo de reabilitação psicossocial, ofertam cuidados dileienc iado 
:Complementares.'São eles 

'4oradia Assistida Madre Albertina Brasil 1 e II, entendido como espaço de moradia cinstitui se in (11M1 1  

i'iodahdade substitutiva da internação psiquiatrica prolongada atuando corno unidade de suportç ao (A Pt 
estinada, prioritarianlente as pessoas com historico de internações prolongadas otercendo içui 

hulitadoras promotoras de cidadania autonomia e reinserção social articuladas com À rede, de tença 
1 stcossocial dispont'tel no território As moradias funcionam em espaço físico difereiic ado clv Centro d 
Atenção Psicossocial e estão localizadas:  

Moradia Assistida Madre Albertina Brasil (modulo 1) na Rodovia Engenheiro Jorge NetI n° 1 	(asa 
OHAB, no município de Nossa Senhora da Gloria, presta assistência ¥,ã 6 (seis) morador..s quc api isent 'ti 

comprometimento mental grave e perda de vínculos familiares Esta moradia e considerada Coin.o SR 1 ilpo 1 

Moradia Assistida e Madre Albertina Brasil (modulo II), localizada na Rodovia ErigenheÍto Jorge Neto 1 

1 05 Casa 2, COHAB, no município de Nossa Senhora da Gloria presta assistencia a 4 quatio) moi adotc 
que-apresentam acentuado nivel de dependência, principalmente em função dos seu compr rnetirlicilito. mciii. 
c físico, exigindo cuidados diário* s, permanentes e específicos e com o agravamento de vi cr em ',tW çao d 
abandono familiar. Esta moradia e considerada como SRT tipo 11 (conforme Portaria N 090 de— 2011) p 
demandar cuidados mais específicos 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 1 Luz do Sol Localizado na Rua Pedio Alves Feit& a sun ii (itili 

- Nossa,Senhõra da Glória; 	 . 	 •• 

• ti CAPS 1 LUZ DO. SOL tem a finalidade de prestar, assistência à criança, adolescentes e aduJios. 
'
que 

Iprcsentam transtomo mental severo e persistente ou que fazem uso disfuncional de álcool uac1 c outi 
iogas,  eni situação de crise ou com experiência de sofrimento psiquico, para tanto dcscnoluii 'içois d 

i abi1itaçãopsicossocial no território, articulado com a rede de serviços existente n 	eu tei i ilot io d 
abiangencia funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h. atuando como esp .o de IraiaIuu1t 
icabilitação convivencia e aprendizado De acordo com .o Cadastro Nacional o CAPS decnolc aiiidau.. 
'unbulatoi tal com niel de atenção de alia complexidade 

O estabelecimento de saúde tem corno prõposta promover a reabilitação das pessoas. reinserão .scia. 
resgate do poder social, possível, as pessoas com experienua em sofrimento psíquico c/oi. que fazem USO d 
alcool crack e outras drogas oferece as seguintes unidades produtivas iJe cuidado 

• • ACOLHIMENTO' INICIAL: Consiste no primeiro atendimento ofertado paran.os tisunos qtn: 
buscam o serviço de forma espontânea ou referenciada. incluindo os que se enconti mi ciii siti,tação d 
crise, produzindo unia escuta qualificada com o objetivo de remterpretar  'i de nand  t e coU'tI tili  

,iI 
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vinçu los terapêuticos ecorresponsàbiiizar-se pelo acesso à outros serviços, se necesarkx 

ELABORAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR instrumento que auxilia nu 
definição das demandas a serem tratadas e dos serviços.a serem disponibilizados. 

• AÇÀO DE HOSPITALIDADE DIURNA: objetiva o resgate e redimen,sionan erito das Llaç 

interpessoais, o co.nvívio familiar e/ou comunitario Consiste em um recurso do E ojuo 1 .0 

Singular que recorfe ao afastamento do usuario em situaçõest  conflituosas e/ou tu içoLs dç .0 

motivadas pelo sofrimento decorrente das ruptuias familiares, comunitárias. Limite de oInuntcaçu 
'ou impossibilidade de convivência. 

• ATENDIMENTO INDIVIDUAL: realizado por diferentes modalidadesprofiss:wais. incluindo 
cuidado de clinica geral,, que visam à elaboração dó projeto terapêutico singular ou ide deriam. 

ATENDIMENTO DE :Gu10 são ações desenvolvidas coletivamente Ziuc exploVa111  

potencialidades e situações grupais com varias finalidades corno recursos para Pro111over  
sociabilidade intermediar relações, manejar dificuldades relacionais possibilitando experiênc ia 

construção compartilhada, vivência de pertencirnento, troca e afeto, autoesl'ma, autonomia 
exercício de cidadania (EX Núcleo de autocu'idado, Oficina de culinária, nuc o de ticm imuim 
congnitiso-cornportarnental atividade da vida diária, roda de conversa Grupo AoIliida 1 )h ii 
Exercício da Cidadania e Leitura de noticias e jornais). 

• PRATICAS CORPORAIS: São estratégias ou atividades que favorecem a percepção Corporal. 
autoirnagem a coordenação psicornotora e 

1
os aspectos somaticos e pos um ims da co 

compreendidos corno fundamentais ao processo cl construção de autonomia piou loção e pi ulç  1 

em. saúde. (EX. Alongamento, Esporte cidadão). 

PRATICAS EXPRESSIVAS 1 COMUNICATIVAS Estratégias ou atividades kntro ou mia d 
•serviço que' possibilita a ampliação do repertório comunicativo e expressivo ,ci.>s usimarios e 
.favorecem a construção e utilização de processos promotores de novos lugares sO iais c ti sctao fl 

campo da cultura (Ex. Grupo Psicodinamico Jornal CAPS Oficina de pintura c a i'. idades pI itic t 

oficina de Psicodrama, Coral) 

• PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE: Acompanhamento' de usuários em cenários çia 'i d: 
cotidiana - casa, trabalho, iniciativas.-de geração de renda mediando as relações para criação de no'•o' 
campos de negociação e de dialogo que garante e propicia a participação dos usu mioS un ig .  kl td 
de oportunidades, ampliando sua rede social e sua autonomia.( EX. Atividade de 7asseio. ()l'icna d.. 
geração de renda confecção d velas pintura em tecido e boidado oficina de í n1otmatia mu Jand 
papéis) 

'FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS: ' parIicipao do 'usuiirio 
familiares nos processos de gestão dos serviços e da rede através das asscm )JLIdS dos (-'AP-,.  
conselhos de saúde, congressos, encontros e conferencias (Ex. Assembleia) 

• ATENDIMENTO FAMILIAR: Ações. voltadas para o acohimento individima'. ou cok'iso do 
familiares e suas demandas sejam elas decorrentes ou não da relação direta coi os usual los qu. 
garanta 'a corresponsabilização no, contexto do' tuidado,' qe_propicie o corpartiihaniento d 
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experiências e informações com vista a sensibilizar, mobilizar eenvolvê-los nó acmpanhaineriIk d 
mais variadas situações de vida;(Ex.: Núcleo de psicoedúcação). 

.1 

• ATENDIMENTO DOM ICl LIA R: Atenção :prestada no local de moradia do usuuío C:'U íiUii. 
visando compreender o contexto e as relações sociais acompanhar caso e/ou situçõe\ d u i. q 
impossibilitem outro tipo de atendimento, elaboração de PIS ou que dele de iL piantindo 

	 ri 

'continuidade do cuidado, envolvendo ações de promoçâo prevenção e assistencia 

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM SERVIÇO RESIDENCIAl  
corresponde ao acompanhanieno no campo da desinsititucionalizaçao e da reabil dvao fhiLO'sO1A 1 

com toco no resgate das dimensões do morar, oportunizando ',ivencias de escolhas p ota. riisin. 
regaste da convivencia comunitária e reinserção social, articuladas com à (edL deteiiç 
Psicossocial disponível. 

• ACOMPANHAMENTO DE SERVÍÇO RESIDENCIAL .TERAPEUTICO: Visa dar. suporte a. 
equipe das SRTs, como corresponsabilização nos PTS dos usuarlos, de fori) 1 a Promove-r i 
articulação entre as redes e os pontos de atenção com foco no cuidado e desenvol itnento de açoe 
intersetoriais e a produção de autonomia e remserção social 

• ATENÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRISE são ações desenvolvidas para mane'situações i 

crise atraves da escuta qualificada e mediação de possiveis conflitos podendi - .er re.aflUda 
prorpio CAPS, no domicilio ou nos espaços do territorio que faça sentido pai i o uuaiio e.' '.ii' 
familia, favorecendo a construção e preservação de vinculos 

• MATRICIAMENTO DAS EQÏJIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, Urgência e Emerencia. Hospitalar. 
Realização sistemática de encontros, presenciais com as equipes de saude of€rtan lo suriorteeclii.. 
para a condução do cuidado em saude mental, atraves das discussões de caso ç do piOLt..St.) .L 
trabalho cuidado compartilhado, ações intersetoriais no território, com o oheii', de LOflhi ihuii ri 

processo cogestão e cofteponsabilização no agenciamento do PTS dos usuários 

• ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS Atividades Lpae promoani 
articulação com outros pontos da rede de atenção envolvendo setores como saude eduaiao cultura:  
esporte justiça, assistencia social direitos humanos e outros recursos comunit itios presentes n 
território.  

• AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCJAL Ações de fortalecimento de usr aiios e tainhlIarL 
mediante a criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recuiso do lei ritorto o 
campos do trabalho e economia solidária, habitação educação cultura, direi os humano.. qui  
garantam o exercício de direto e cidadania, visando a produção de novas possibilicades para p 

.de vida. 	 . 

• Para continuidade da atenção a esta clientela na rêgiãoe não causar desasistênciã às pesscs com transtornos. 
ientals e que fazem uso de substancias psicoativas graes e persistentes e, que iiecisitani d. atença , 
continua na região a ONG precisa assegurar o repasse do custeio das ações mensal defii id 'cm contrato LOl 

a Secrétaria de Estado da Saúde.. 



• ACOLHIMENTO 
INICIAL. 

Por usuário .6% 

Por usuário JAN JAN 
2021 	202i 

JAN. 	lAN 
2021 j 202 

41 
.1t4 

14 

• JAN. 	JAN 
2021 	402 

is 

Por usuário 
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇAO(Meta, Eta'aou Fase 

kia Etapa 
Fae 

Indicador Físico 	Duráção 

Porcentaoen 
por 	Incto 1 rni 

procedinien. 

Especificação 

Consiste no primeiro atendimepto 
ofertado pelo cap.,; para novos 

usuários pot demanda espontânea ou 
referenciada., incluindo as situações 
de crise no território O acolhimento 
consiste na escuta qualificada. que 
reafirma a legitimidade da pessoa 

ciou familiares qee buscam o serviço 
e visa reinterpretar as demandas. 

Construir o vinculo terapêutico inicial 
e/ou corresponsabilizar-se peloacesso 

a outros serviços, caso neces*io. 

Por usuário 4% JA.N:: lAN 
202: 

1-. 

AÇÃO DE 
HOSPITALIDADE 

DIURNA 

ATENDIMENW 
INDIVIDUAL 

ATENDIMENTO-  DE 
C;RIJPO 

Ação de hospitalidade diurna 
realizada nos caps como recurso do 

projeto terapêutico singular, que 
recorre, ao afastamento do usuário das 

situações conflituosas, que vise ao 
manejo de ituações de crise ,  
motivadas por Sofrimentos 

decorrentes de transtornos mentais - 
incluídos aqueles por uso de álcool e 

outras drogas e que envolvem 
conflitos relaciõnajs caracterizados 

por rupturas familiares, comunitárias, 
limites decomunicaço e/ou 

impossibilidades de convivência - e 
• que.objetive a retomada, o resgate e o 
• redimensionarnento das relações 

i,nterpessoais. 6 convívio familiar e/ou 
comunitário. 

Atendimento direcionado à pessoa. 
que comporte diferentes modalidades, 
responda às necessidades de cada um 

- incluindo os cuidados de clínica 
geral - que visanï.à elaboração do 

projeto terapêuticó singular ou dele 
derivam; promovam as capacidades 
• dos sujeitos. de modo a tornar 

possível que eles se articulem com os 
recursos existentes na unidade e fora 
• dela. 
Ações desenvolvidas coletivamente. 
que explorem as potencialidades das 

situações grupais com variadas 
finalidades, como recurso para 

promover sociabilidade..intermediar 
relãçõcs. manejar dificpldades 

relacionais. possibilitem experiência. 
de cQnstruçáo compartilhada, 

vivência de pertencimento. troca de 
afetos, auto-estima, autonomia e 

exercício de cidadania. 



JAN 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE 

PLANO DE tRABALHO 
Estratégias ou atividades que 	-. 

favoreçam a percepção corporal. a 
autoimagein. a coordenação 

psicomotora e os aspectos somáticos 
e posturais da pcssoa compreendidos 

como fundamentais ao processo de 
construção de autVllomia,. promoção e 

prcençào em saúde; 

Por UsUário 
150 S0  1h, 	O 

Estratégias ou atividades dentro ou 
f'ora.do serviço que possibilitem 

ampliação do repertório comunicativo 
e expressivo dos usuários e 

favoreçam a construção e utilização 
de processos promotores de novos 

lugares sociais e inserção nocampo 
da cultura. 

Por usuàrio .150 12% 

Acompanhamento de usuários em 
cenários da vda cotidiana -casa 
trabalho; iniciativas de geração de 
renda, empreendimentos solidários. 
contextos familiares, sociais é no 

território, com .a mediação de relações 
pará a criação de. novos campos de 

negociação e de diálogo que garantüm 
e propicie a participação dos usuários 

em igualdade de oportunidades, a 
ampliação de redes sociais e sua 

autonomia. 

Por usuária 
24 .2.5% 

Fortalecimento do protagoniso de 
usuários de centro de atenção 
psicossoeiae seus familiares 

Por,  usuário 
'48. 3.50, 0 . 

Ações voltadas para o acolhimento 
individual ou coletivo dos familiares 

Suas demandas. sejam elas 
decorrentes ou não da relação diréta 

Com OS usuários. 	ue garanta a 
corresponsabilização no contexto do 

cuidado.. propicie o compartilhamento 
de experiências e infbrmaçôes com 

vistas a sensibilizar, mobilizar e 
envolvê-los no acompanhamento das 

mais 	ariadas situações de vida. 

Por usuário 
150 12.00 o 

Atendimento domiciliar para 
pacientes de centro de atenção 
psicossocial e /ou familiares 

descrição: atenção prestada no local 
de morada da pessoa e/ou de seus 

familiares, para compreensão de seu 
contexto e suas relações. 

acompanhamento do caso e/ou em 
situações que impossibilitem outra 

modalidade de atendimento, que vise 
à elaboração do projeto terapêutico 

singular 'ou dele derive, que garanta a 
continuidade do cuidado. Envolve 
ações de promoção. prevenção e 

assistência. 

Por usuário 

4'. 

JAN 	J\ 
2U21. 	202.2 

.JAN. 
2021 1 202; 

)AN 
'2021 

• 

PRÁTICAS 
('ORPOIAIS 

PRÁ rICAS 
EXPRESSIVAS I 

COMUNICATIVAS.  

PROMOÇÃO DE 
CONTRATUALIDADE 

FORTALECIMENTO 
DO PROTAGONISMO 

DE USUÁRIOS 

ÁTNDlMENTO 
FAMILIAR 

ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 



- 	- 

JAN 	JAN 
2021 	2022.. 

12 o 
2h21 • 202: 
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11 

• ACOMPANIIAMENT 
.0 1)E PACIENTE EM 

SERVIÇO 
RESIDEN(:JAI 

'TERAPit.J11C0 
(tipo 1 e tipo 11) 

ACOMPANI-IAMENT 
O DE SERVIÇO 
RESIDENCIAL 
TERAPEUTICO 

• ATENÇÃO EM 
SITUAÇÃO. DE CRISE 

MAFRICLAMENTO 
DAS,EQI!1IES DE. 

ATENÇÃO BÁSICA 

ARTICULÀÇÀODE 
REDES INTRA E 

1NrEREToRIAIs:. 

Ações de acompanhamenio no campo 
da .dcsinstit.ucionalizaçâo eda 

reabilitação psaossocial. com  Ibeo no 
resgate CUÍLIadOSO das dimensões do 
morar propiciando a construção dc 

• um espaço promotor de autonomia e 
iessinificação cotidiana. Devem 

oportuni/ar vièncias de escolhas: 
protagooimo na caiaclerização do 

espaços. resgate da conviéneia 
comunitária e reinserção social 
ti:ahalho. lazer, educação. entre 

outros ). sempre de forma articulada à 
rede de saúde disponivet no território. 

Suporte ás equipes dos serviços 
residenciais terapêuticos. com  a cor- 

responsahilizaçâo nos projetos 
terapêuticos dós usuários, ue 

promova a articulação entre as redes e 
os pontos de atenção com o foco no 
cuidado e deseilvolvimento de ações 
intersetoriais. e vise à produção de 

autonomia e reinserção social 

AçCes desenvolvidas para manejo das 
situações de crise, entendidas como 

momertos do processo de 
acompanhamento dos usuários. nos 

quais confluio relacionais com 
familiares, contextos. ambiência e 

vivências, geram intenso sofrimento e 
desorganização. Esta ação exige 

disponibilidade de escuta atenta para 
compreender e mediar os possíveis 

conflitos e pode ser realizada no 
ambiente do próprio serviço, no 

domicíliõou em outros espaços 
território que façam sentido ao 

usuário e sua família e favoreçam a 
Construção e a preservaçâo de 

vincúlos. 
Apoio presencial sistenático às. 

equipes de atenção básica que oferte 
suporte técnico à condução do 

cuidado em saúde mental através de 
discussões de casos é do processo de 
trabalho, atendimento compartilhado, 

ações intersetoriais no território, e 
contribua no processo de cogesto e 

córresponsabiIizaçó no 
ágenciarnento do projeto terapêutico 

.sin'ular. 
• . -Estratégias que promovam .a. 

articulação com outros pontos de 
atenção da rede de saúde, ducaçào; 

justiça, assisténcia social, direitos 
humanos e outros, assim como com 

os recursos comunitários presentes no 
território. 

Por usuario 

Por usuário 

Por 
procedimento 

Por usuário 

Por 
proced irnento 

Por 
procedimenlo 

12 

5.000.00 

4 
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AÇ QLS DE 
R[ABII JTAÇAO 
PSICOSSOCIAL 

Açôes de fortalecimento de usuários e 
amihares mediante a tnaçáo e 

	

dcs.n ol 	mtnto de iniciativas 
os 	.cursscomartitulada 	 os  do 

território noscampo-, do trabalho e 
etonomia solidaria, habitação 

ulucaçao 	u a.ra. direitos humanos 
qut garant un o cxLrcicio de direto e 

	

cidadania 	tsando a produção de 
noas posibuiidadcs para projetos de 

Pr 
roçt.d?rento 2 2 O 

2t1 

6 CRONOGRAMÃ DE DESEMBOLSO (R) 
Concêdente 

• Etapa ou. Fase Ia parcela 231)arcela '3`parcela  •4 parcela 5' 	aicela 
1 i392760 5392760 5392760 59276O 539270 
Etapa oq Fase 7* parcela 8 Parcela 91parcela 10` parcela 11* iarcel 
1 	• 53.927,60. 53.9270 • 53. 927160' 	• 53927.6() 53.927,60 

t »2o 
1 	-Cela 

PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

Total(Mensal) 	12 meses 	TOTAL Naturezá da Despesa 

1 )Recursõs-llumanos: folha de pagamento, 
vale transpotte, férias+ 130  salário, verbas 

INSS, FGTS, PIS 

• 2)Instalaçõe5 Físicas/Manutenção 

\luguel, agua, energia, telefone, IPTU 
• mobiliário, prestação  de serviços'  

p.dreiro,servente de 
• dreiro.,pinto,encanador),etc. 

45.927,60 

Material de Cnsumo Aiiméntação-rnaterial. 
e limpeza, insumos medico-cirurgião 

supermercadõ, padaria., rouparia, açougue, etc. 

• TOTAL 

8.000.00 12 	96.0 (1101.00 

31.2() 64.1  



Ma e1 R. /go de Soiardost 
roponente 

• 4 

GOVERNO DE SERGIPE: 
SECRETARIA DE ESIADO.DA SAÚDE 
• PLANO DE TRABALHO 

.7 DECLARAÇÃO 

• Na. qualidade4e representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria e .Estadoda Saúde  
Para os efeitos e sob as penas da lei que inexiste qualquer debito em mora ou situação de inadínipletícia Com o 1 
Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Publica Direta e Indireta do Estado d. Ser cipe..que Jmpiç 
transferência de recursos oriundos de .dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma dt.s1. plana de ii llho 

racaju,/  oi'202 1 

APROVAÇÃO PELO.CONCEDENTE  
\provado 

.\racau,jJo*]2Q2 1 

MERCIA.SlMQNE FE)OSA DL SÕ(/i 
C2ncedente........ 	• 	• 

/ 

4 

14 



PUBLICÁCÃO DO EXTRÁT9 DO CO" NIÔ N(1 00.001-12021 

No -  DO 
CONVÊNIO., 10.0. 00112021  

ONCDEN t ' 
'SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. 

CONVENENTE: ASSOCIAÇAO LUZ DO SOL 
OBJETO: Ações Cómpiernentares de Saúde - 

• • 
• OBEJTIVO 

- 

Promover 	a 	reabffltaçào, 	reinserção 
social, resgate do poder social, possível, 
ás 	pessoas 	com 	: expediência 	1 em 
ofrirnento psíquico eiou fazem uso e 

álcool, crack e.outras cko9s_. 

FUNDAMENTO—ART.  
 116, DA LEI 8 866/93 

PARECER 
JURÍDICO: 677912020- PGE 

DATA DA 
ASSINATU A 28 DE JANEIRO DE 2021 

MériaSimo e 
Secretária Es 

a de Souza 
ode Sãúde 

'4 

s 


