
Quant Nº do Convênio Celebrantes Objeto do Convênio Vl Concedente (em R$) Vl Liberado (em R$) Início da Vigência Fim da Vigência

1 3.00

PMM / ASSOCIAÇÃO 
CHICO INÁCIO

Termo   de   Convênio   com   repasse   de   recursos   financeiros visando   
desenvolver   atividades   artísticas,   culturais   e   de geração de renda 
voltadas para 70 Usuários de Saúde Mental, Familiares    e   Comunidades   do    
  entorno   em   situação   de vulnerabilidade   econômico-social  qualificando-
os  em  cursos de  arte,  cultura  e  renda,  de  acordo  com  a  habilitação  para  
 o incentivo financeiro nos Termos da Portaria 1169 de 2005 da II Chamada  
para  Seleção  de  Projetos  de  Arte,  Cultura  e  Renda na  Rede  de  Saúde  
Mental  Expansão  da  Rede  Brasileira  de Saúde Mental e Economia Solidária 
da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

10,000.00 10,000.00 18/11/2011 17/05/2012

2 004
PMM / INSTITUTO 
NOVO MUNDO

Termo  de  Convênio  com  repasse  de  recursos  financeiros  do PRIMEIRO      
CONVENENTE      ao      SEGUNDO      CONVENENTE,
destinados  ao  fortalecimento  da  rede  de  atenção  a  usuários de crack e 
outras drogas sem comprometimento clínico grave, para atender por meio de 
internação "leitos de acolhimentos" (Comunidades    Terapêuticas)    20    
usuários    abusivos    e/ou dependentes  de  substâncias  psicoativas,   
visando  contribuir para  reabilitação  física  e  psicológica  conforme  a  
habilitação para o incentivo financeiro nos Termos do Decreto nº 7.179 de 20 
de maio de 2010, Edital nº 001/2010/GSIPR/SENAD/MS.

192,000.00 192,000.00 09/12/2011 08/12/2012

3 005

PMM/DESAFIO JOVEM DE 
MANAUS

Termo   de   Convênio   com   repasse   de   recursos   financeiros visando  o  
fortalecimento  da  rede  de  atenção  a  usuários  de crack  e  outras  drogas  
sem  comprometimento  clínico  grave, para atender por meio de internação 
"leitos de acolhimentos"
–   (Comunidades   Terapêuticas)   10   usuários   abusivos   e/ou dependentes  
de  substâncias  psicoativas,   visando  contribuir para  reabilitação  física  e  
psicológica  conforme  a  habilitação para o incentivo financeiro nos Termos 
do Decreto nº 7.179 de 20 de maio de 2010, Edital nº 
001/2010/GSIPR/SENAD/MS.

96,000.00 96,000.00 16/12/2011 15/12/2012

CONVÊNIOS COM REPASSE FINANCEIRO (PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS)


