GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECUROS

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS
NOME DO PROJETO: Apoio à reabilitação de idosos
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Reforma,
adaptação e
MDSA –
aparelhamento Ministério do
do Centro Social desenvolvimen
do idoso do
to social e
Estado do
agrário
Amapá.

ÓRGÃO
PROPONENTE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

SIMS

Ação 2B30
(Estruturação da
Rede de Serviços
de Proteção Social
Básica)

Considerando a atual situação do País em relação ao idoso, a falta de
comprometimento em relação as políticas que contemplam os anseios
dos idosos é que apresentamos este projeto. Podemos esclarecer que
o Abrigo São José apenas oferece abrigamento e atendimento aos
idoso, assim vimos a necessidade de apresentar um espaço que possa
contribuir de forma geral com os idosos do Estado.

R$ 600,00

R$ 600.000,00

R$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 350,00

R$ 350.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à SIMS
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Aquisição de
Ônibus

MDSA –
Ministério do
desenvolvimen
to social e
agrário

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Ação 2B31
(Estruturação da Considerando a necessidade da realização de ações e prestação de
Rede de Serviços serviços em todos os municípios e distritos do Estado torna-se
de Proteção Social necessário um ônibus adaptado para a prestação destes serviços.
Especial)

GND
INVESTIMENTO

R$ 350.000,00

NOME DO PROJETO: Apoio à capacitação - SIMS
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Capacitação e
MDSA –
Orientação das
Ministério do
Organizações da
desenvolvimen
Sociedade Civil
to social e
sobre o Marco
agrário
Regulatório

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

A CARTI/SIMS que tem como papel o fortalecimento das organizações
sociais do Estado, conforme consta no Plano Anual de Trabalho,
Ação 2B30
apresenta a proposta de execução da referida ação a fim de dar
(Estruturação da
continuidade ao plano, agora na fase 2, que visa a capacitação e
Rede de Serviços
orientação das Organizações da Sociedade Civil para captação de
de Proteção Social
recursos e incorporação no ciclo de políticas públicas, através de sua
Básica)
construção participativa considerando o reconhecimento de seu papel
como parcerias complementares da atuação estatal.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

R$ 100,00

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 552,54

R$ 552.540,00

R$ 552.540,00

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Apoio à capacitação - SIMS
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Capacitação e
MDSA –
Orientação para Ministério do
as parteiras
desenvolvimen
Tradicionais do
to social e
Amapá
agrário

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

Com o intuito de elevar o desempenho profissional sob a prática do
conhecimento cotidiano de suas ações (acompanhamento pré-natal,
Ação 2B30
pós parto, criança, parturiente e todo contexto familiar) é que a
(Estruturação da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social, que tem por
Rede de Serviços função coordenar e realizar ações dentro das politicas públicas de
de Proteção Social assistência e de proteção social e tendo como uma de suas vertentes
Básica)
de trabalho o fortalecimento das organizações sociais, pretende
viabilizar o reconhecimento, aprimoramento e valorização das
parteiras do Estado.

GND
INVESTIMENTO

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Apoio à capacitação - SIMS
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Capacitação e
preparação para
os beneficiários
MDSA –
do Renda para
Ministério do
viver Melhor
desenvolvimen
para
to social e
sobrevivência
agrário
depois do
desligamento do
programa

ÓRGÃO
PROPONENTE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

SIMS

Ação 2B30
(Estruturação da
Rede de Serviços
de Proteção Social
Básica)

O presente projeto se justifica em razão de proporcionar a gestão do
programa Renda para Viver Melhor uma rede interligada de
capacitação e preparação do beneficiário para que no momento em
que for desligado do programa tenha meios concretos de manter sua
sobrevivência, bem como manter-se fora da linha de pobreza extrema.

R$ 1.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Apoio à reabilitação de idosos
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

MDSA –
Aquisição de
Ministério do
Material de
desenvolvimen
Consumo para o
to social e
Abrigo São José
agrário

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

O projeto apresentado tem o intuito de promover uma atividade
diferente da rotina de tratamento do setor de reabilitação, a fim de
motivar os idosos a sair da ociosidade, melhorando o convívio e a
Ação 2B31
socialização com os demais idosos. A prática dos exercícios associados
(Estruturação da
à dança deixa a atividade mais animada e prazerosa. Diversos estudos
Rede de Serviços
relatam os benefícios da dançaterapia nos aspectos físicos, psicológicos
de Proteção Social
e sociais, assim como na melhora da qualidade de vida, da autoestima
Especial)
e AVD’s desses idosos O que deixa essa atividade mais interessantes é a
possibilidade de interação da equipe multiprofissional com os idosos,
podendo auxiliá-los e incentivá-los durante os exercícios.

R$ 100,00

GND
INVESTIMENTO

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Apoio à Casa da Hospitalidade
OBJETO

Aquisição de
Material de
consumo para
casa da
Hospitalidade

ÓRGÃO
CONCEDENTE
MDSA –
Ministério do
desenvolvimen
to social e
agrário

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

A Casa da Hospitalidade vem para somar esforços junto às entidades
governamentais, há carência de serviços no que se refere à saúde, à
Ação 2B31
moradia e à educação especial para as pessoas no Estado do Amapá. A
(Estruturação da
SIMS viu a necessidade de melhor estruturar essa entidade através da
Rede de Serviços
captação de recursos, para a aquisição material de consumo.
de Proteção Social
Apresentando capacidade organizacional e técnica para executar e
Especial)
avaliar o projeto em questão, visando o beneficiamento da entidade
filantrópica.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

R$ 600,00

R$ 600.000,00

R$ 600.000,00

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 100,00

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à reabilitação de idosos
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

MDSA –
Aquisição de
Ministério do
equipamentos
desenvolvimen
para o abrigo
to social e
são José
agrário

ÓRGÃO
PROPONENTE

SIMS

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

De acordo com a política Nacional de saúde da Pessoa Idosa: a prática
de cuidados ás pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar
e multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os
fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos
idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. Partindo
dessa premissa o Serviço Social da unidade de Execução IPLI Abrigo São
Ação 2B31
José elaborou o projeto Recrear para Viver Melhor identificamos a
(Estruturação da
necessidade em realizar atividades de acordo com o espaço disponível
Rede de Serviços
no caso atividades lúdicas e psicomotricidade de forma a contribuir
de Proteção Social
com a interação social e familiar, redução do tempo ocioso,
Especial)
participação voluntária dos idosos nas atividades recreativas ofertadas
pela instituição, aptidão e disposição na realização de atividades de
vida diária, valorização das capacidades e habilidades, descobertas de
habilidades artísticas, precisão nos movimentos para a realização das
tarefas complexas, entre outros ganhos que possam acontecer no
decorrer da execução das atividades.

GND
INVESTIMENTO

R$ 100.000,00

