
PORTARIA N." 054/2020 . FPS

A SECRETÁRIA EXECUT¡VA DO FUNDO DE
PROMOçÃO SOCTAL E ERRADTCAçÃO DA
POBREZA, no uso de suas atribuiçöes legais,

CONSIDERANDO o Edital no OO112O20-FPS de chamamento
público e seleção de Organizaçöes da Sociedade Civil, sem fins
lucrativos, interessadas em firmar termo de fomento ou termo de
parceria no âmbito do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a Lei Federal n 13.979t2020, que dispöe
sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência
de saúde pública importåncia internacional decorrente do
coronavírus;

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em
decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela
Organizaçäo Mundial da Saúde (OMS);

CONSIDERANDO o Decreto Governamental n.o 42.06112020,
que dispöe sobre a situação de emergência na saúde pública do
Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o Decreto n3 42.193t 2020, que foi
declarado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estado de
calamidade pública, em todo o Estado do Amazonas, decorrente de
desastre natural, classificado como grupo biológico/epidemias, e
tipo doenças infecciosas virais (COVID-1 9) COBRADE 1 .5.1 .1 .0;

RESOLVE:
Prorrogar o ptazo para Avaliaçåo das propostas/plano de trabalho
pela Comissäo de Seleção, referente ao Edital n" 001/2020 - FPS.
Ficam alteradas as datas das etapas do Edital 001/2020-FPS,
conforme tabelas a seguir:

DA FASE DE SELEÇAO:

DAF

CIENTIFIQUE-SE, BLIQUE-SE E C UMPRA-SE
GABINETE DO

Kathelen
Vice-Presidente

em

nra

de novembro de 2020

ì*
dos Santos
Promoçäo Social e

ETAPA DESCRIÇAO DA ETAPA DATAS

2
Avaliação das propostas/plano de
trabalho pela Comissão de Seleção

23/1 1/2020
a

02/03/2021

3
Homologação do resultado preliminar
pela Comissão de Seleção.

04/03/2021

05/03/2021
a

1 5/03/2021
4

lnterposiçåo de recursos contra
resultado preliminar.

o

1 6/03/2021
a

23/03/2021
5

Análise dos recursos pela Vice
Presidente da Comissão de Seleção.

25/03/2021

Homologaçäo e publicação do
resultado definitivo da fase de
seleção, com divulgação das
decisöes recursais proferidas (se
houver).

6

DA ETAPA DATASETAPA D

25/03/2021
a

20/04/2021

Verificação do cumprimento dos
requisitos parc celebraçåo da
parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedaçöes) legais
Análise do plano de trabalho.

1

22/04/2021
a

26/04/20212 Homologação/Publicação do
Conselho Deliberativoresultado pelo

27/04/2021
a

1 0/05/2021
3

Apresentação de recursos contra o

resultado do Conselho Deliberativo
pelas OSCs participantes

1 1/05/2021
a

1 8/05/2021

Análise de recursos pela Presidente
do Fundo de Promoção Social e

Erradicação da Pobreza
4

21/05/2021Divulqação do resultado definitivo5

Enadicação da Pobreza


