
TERMO CONTRATADA OBJETO EXTRATO VIGÊNCIA VALOR INÍCIO TÉRMINO STATUS
NÚMERO DA 

NE

1/2019

O presente Termo de Fomento tem por objeto a conjugação de recursos técnicos 
e financeiros dos partícipes, para execução do Projeto de geração de renda 
sustentável na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na 

Floresta Estadual de Maués de acordo com  o  Plano de Trabalho que passa a ser 
integralmente a este instrumento. Emenda Parlamentar Nº 27/2019 de autoria 

do Deputado Carlos Alberto.

D.O.E. de  
09/12/2019                          
Ed. 34.140

8           meses  R$                           87.000,00 06/12/2019 06/08/2020 ENCERRADO  2019NE00469 

1° TA                         
1/2019                 

O presente 1° Termo Aditivo ao Termo de Fomento 001/2019  tem por objetivo 
prorrogar por mais 10 (dez) meses, a cooperação institucional mútua, entre a 

FAS e a SEMA, com o fito de executar o Projeto de geração de renda sustentável 
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na Floresta 

Estadual de Maués.

D.O.E. de 
10/09/2020 
Ed. 34.330

10           meses  x-x-x 06/08/2020 06/06/2021 ENCERRADO  x-x-x 

2° TA                          
1/2019

O presente 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2019 tem por objeto 
prorrogar, por mais 06 (seis) meses, a contar do prazo de vigência do 1º Termo 
Aditivo, com o fito de executar o Projeto de Geração de Renda sustentável na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na Floresta Estadual 

de Maués.

D.O.E de 
18/10/2021 
Ed. 34.607

6          meses  x-x-x 06/06/2021 06/12/2021 ENCERRADO  x-x-x 

3° TA                          
1/2019

O presente 3º Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019 tem por objeto 
prorrogar por mais 07 (sete) meses, a contar do termo final do prazo de vigência, 
a cooperação institucional mútua entre a Fundação Amazônia Sustentável - FAS e 

a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

D.O.E de 
07/12/2021 
Ed. 34.638

7 meses  x-x-x 06/12/2021 06/07/2022 VIGENTE  x-x-x 

1/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, objetivando o fortalecimento da agricultura 

agroecológica através do trabalho em rede e de certificação orgânica na região 
do médio Rio Solimões, de acordo com o Plano de Trabalho de fls. 75/83 SEMA. 

Emenda Parlamentar N° 043/2020 de autoria da Deputada Estadual Joana 
D'arc.

D.O.E. de  
05/08/2020                          
Ed. 34.305

12             
meses

 R$                        120.000,00 28/07/2020 28/07/2021 ENCERRADO  2020NE00176 

1° TA               
1/2020

O presente aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 12 (doze) meses a 
vigência do Termo de Fomento nº 001/2020, bem como promover 

alterações/ajustes de etapas e/ou metas, conforme o Plano de Trabalho as fls. 
116/124 dos autos.

D.O.E. de  
02/08/2021                          
Ed. 34.556

12              
meses

 x-x-x 28/07/2021 28/07/2022 VIGENTE  x-x-x 

2/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para apoio à formulação, implementação, e 
execução da Política Estadual do Bem-Estar e da fauna Doméstica, por meio da 
contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, de acordo com o 

Plano de Trabalho constante do processo, que passa a integrar este instrumento. 
Emenda Parlamentar N° 026/2020 de autoria do Deputado Estadual Saullo 

Vianna.

D.O.E.  
14/09/2020                          
Ed. 34.332

14         meses  R$                        250.000,00 03/09/2020 03/11/2021 ENCERRADO  2020NE00207 

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS

INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - 
IDSM



1° TA               
2/2020

O presente 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2020 tem por 
objetivo realizar os ajustes necessários à execução das metas e atividades, 
conforme descrito no Plano de Trabalho às fls.3/12. A solicitação deve-se à 
necessidade de contratação de um auxiliar para o projeto e de aquisição de 

gasolina para viabilizar as ações práticas. As modificações serão 
operacionalizadas com o remanejamento de recursos, sem alteração do valor 

global.

D.O.E.  
10/09/2021                          
Ed. 34.583

x-x-x  x-x-x  09/09/2021 03/11/2021 ENCERRADO  x-x-x 

2° TA               
2/2020

O presente 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 02/2020 tem por objeto 
prorrogar, por mais 04 (quatro) meses, a contar do termo final do prazo de 

vigência, a cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para apoio 
à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar e da 
Fauna Doméstica, por meio da contratação de serviços e aquisição de materiais 

de consumo.

D.O.E.  
03/11/2021                          
Ed. 34.615

4 meses  x-x-x 03/11/2021 03/03/2022 ENCERRADO  x-x-x 

3º TA           2/2020

O presente 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 02/2020 tem por objeto 
prorrogar, por mais 04 (quatro) meses, firmado entre a Fundação Amazônia 

Sustentável-FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, com fito de 
continuar a execução do projeto de apoio à formulação, implementação e 

execução da Política Estadual do Bem-Estar e da Fauna Doméstica, além de 
realizar ajustes no Plano de Trabalho, por meio de remanejamento financeiro, 

sem alteração do valor global.

D.O.E. de 
15/03/2022              
Ed. 34.702

4 meses  x-x-x 03/03/2022 03/07/2022 VIGENTE  x-x-x 

3/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para apoio à formulação, implementação e 
execução da Política Estadual do Bem-estar e da fauna Doméstica, por meio da 
contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, de acordo com o 

Plano de Trabalho constante do processo, que passa a integrar este instrumento. 
Emenda Parlamentar N° 025/2020 de autoria do Deputado Estadual Saullo 

Vianna.

D.O.E. de  
14/09/2020                        
Ed. 34332

14 meses  R$                        400.000,00 03/09/2020 03/11/2021 ENCERRADO  2020NE00201 

1° TA               
3/2020

O presente 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 003/2020 tem por objeto 
prorrogar por mais 05 (cinco) meses, a contar do termo final do prazo de 
vigência, a cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia 

Sustentável - FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e realizar 
ajustes no Plano de Trabalho, através do remanejamento financeiro, sem 

alteração do valor global.

D.O.E.  
03/11/2021                          
Ed. 34.615

5 meses  x-x-x 03/11/2021 03/04/2022 VIGENTE  x-x-x 

4/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para apoio à formulação, implementação, e 

execução da Política Estadual do Bem-Estar e da Fauna Doméstica, de acordo 
com o Plano de Trabalho. Emenda Parlamentar N° 041/2020 de autoria da 

Deputada Estadual Joana D'arc.

D.O.E. de  
14/09/2020                          
Ed. 34332

14 meses  R$                        670.000,00 03/09/2020 03/11/2021 ENCERRADO  2020NE00204 

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS



1° TA               
4/2020

O presente 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 004/2020 tem por objetivo 
realizar os ajustes necessários à execução das metas e atividades, conforme 

descrito no Plano de Trabalho às fls. 3/11. A solicitação deve-se à necessidade de 
contratação de prestadores dos serviços de coleta, para a destinação 

ambientalmente adequada de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) , e também 
para a dedetização/sanitização periódica do castramóvel e ajustes necessários 
para contratação da equipe veterinária e aquisição de combustível. Destaca-se 

que houve o remanejamento de recursos, sem a alteração do valor global.

D.O.E.  
10/09/2021                          
Ed. 34.583

x-x-x  x-x-x 09/09/2021 03/11/2021  x-x-x  x-x-x 

2° TA               
4/2020

O presente 2° Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 004/2020 tem por objeto 
prorrogar por mais 4 (quatro) meses e alteração do plano de trabalho do 
referido Termo de Fomento em mútua cooperação, celebrado com esta 

Fundação Amazônia Sustentável - FAS e realizar ajustes no Plano de Trabalho, 
através do remanejamento financeiro, sem alteração do valor global.

D.O.E.  
03/11/2021                          
Ed. 34.615

4 meses  x-x-x 03/11/2021 03/03/2022 ENCERRADO  x-x-x 

3º TA           4/2020

O presente 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 04/2020 tem por objeto 
prorrogar, por mais 02 (dois) meses, firmado entre a Fundação Amazônia 

Sustentável-FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, com o fito de 
dar continuidade no apoio à formulação, implementação e execução da Política 

Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, por meio da contratação de 
serviços e aquisição de materiais de consumo, bem como os ajustes necessários 

para alcance das metas e atividades. 

D.O.E. de 
15/03/2022              
Ed. 34.702

2 meses  x-x-x 03/03/2022 03/05/2022 VIGENTE  x-x-x 

5/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para apoio à formulação, implementação, e 
execução da Política Estadual do Bem-Estar e da Fauna Doméstica, por meio da 
aquisição de um trailler castramóvel, equipamentos de informática e material 

permanente de acordo com o Plano de Trabalho. Emenda Parlamentar N° 
040/2020 de autoria da  Deputada Estadual Joana D'arc.

D.O.E. de  
17/09/2020                          
Ed. 34335

14 meses  R$                        280.000,00 03/09/2020 03/11/2021 ENCERRADO  2020NE00208 

1° TA               
5/2020

O presente 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 05/2020 tem por objeto 
prorrogar, por mais 04 (quatro) meses, a contar do termo final do prazo de 

vigência, a cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia 
Sustentável - FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, além de 

realizar ajustes no Plano de Trabalho, através do remanejamento financeiro, sem 
alteração do valor global.

D.O.E.  
03/11/2021                          
Ed. 34.615

4 meses  x-x-x 03/11/2021 03/03/2022 ENCERRADO  x-x-x 

2° TA               
5/2020

O presente 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 05/2020 tem por objeto 
prorrogar, por mais 02 (dois) meses, firmado entre a Fundação Amazônia 

Sustentável - FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, com o fito 
de continuar a execução do projeto de apoio à formulação, implementação e 
execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, por 
meio da aquisição de um trailer castramóvel, equipamentos de informáticas e 

material permanente, além de realizar ajustes no Plano de Trabalho, por meio de 
remanejamento financeiro, sem alteração do valor global.

D.O.E. de 
15/03/2022              
Ed. 34.702

2 meses  x-x-x 03/03/2022 03/05/2022 VIGENTE  x-x-x 

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS



6/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para qualificar a produção rural por meio 

do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro 
em Unidades de Conservação Estaduais prioritárias. Emenda Parlamentar N° 

019/2020 de autoria da Deputada Estadual Joana D'arc.

D.O.E. de  
04/12/2020                         
Ed. 34.387

12 meses  R$                        130.000,00 04/12/2020 04/12/2021 ENCERRADO  2020NE00332 

1° TA               
6/2020

O presente 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 006/2020 tem por objeto 
prorrogar por mais 06 (seis) meses, a contar do termo final do prazo de vigência, 
a cooperação mútua, entre a Fundação Amazônia Sustentável - FAS e a Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente - SEMA e realizar ajustes no Plano de Trabalho, 
através do remanejamento financeiro, sem alteração do valor global.

D.O.E. de 
06/12/2021 
Ed. 34.637

6 meses  x-x-x 04/12/2021 04/06/2022 VIGENTE  x-x-x 

7/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para qualificar a produção rural por meio 

de investimentos em infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e 
acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação 

Estaduais prioritárias. Emenda Parlamentar N° 018/2020 de autoria da 
Deputada Estadual Joana D'arc.

D.O.E. de  
04/12/2020                         
Ed.34.387

12 meses  R$                        170.000,00 04/12/2020 04/12/2021 ENCERRADO  2020NE00331 

1° TA               
7/2020

O presente Termo Aditivo ao Termo de Fomento tem por objeto prorrogar por 
mais 06 (seis) meses, a contar do termo final do prazo de vigência, a cooperação 
institucional mútua entre a Fundação Amazônia Sustentável - FAS e a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA para qualificar a produção rural por meio 

de investimentos e infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e 
acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação 

Estaduais prioritárias e realizar ajustes na execução financeira do Plano de 
Trabalho, através do remanejamento financeiro, sem alteração do valor global. 

D.O.E. de 
06/12/2021 
Ed. 34.637

6 meses  x-x-x 04/12/2021 04/06/2022 VIGENTE  x-x-x 

8/2020

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a conjugação de recursos 
técnicos e financeiros dos partícipes, para realização de Projeto Social de 

Educação Ambiental e coleta seletiva de material plástico nas comunidades da 
cidade de Manaus, de acordo com o Plano de Trabalho. Emenda Parlamentar N° 

033/2020 de autoria do Deputado Serafim Correa.

D.O.E. de  
10/12/2020                         
Ed. 34.389

6 meses  R$                        100.000,00 10/12/2020 10/06/2021 ENCERRADO  2020NE00307 

1° TA                             
8/2020

O presente 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 08/2020 tem por objeto 
prorrogar por mais 06 (seis) meses, a cooperação institucional mútua, entre o 

Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural - IAMASOL a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, com fito de executar a implementação do projeto 

social que visa promover a educação ambiental e coleta seletiva para trabalho de 
reciclagem por meio da aquisição de 02 (duas) prensas de material plástico e 

materiais permanentes.

D.O.E. de  
18/06/2021                       
Ed. 34.525

6 meses  x-x-x 10/06/2021 10/12/2021 ENCERRADO  x-x-x 

2° TA                             
8/2020

O presente 2° Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 08/2020 tem por objeto 
prorrogar por mais 4 (quatro) meses, bem como alterar o Plano de Trabalho do 
Termo de Fomento 08/2020, referente à readequação financeira, com alteração 

de metas e etapas do projeto social que visa promover educação ambiental e 
coleta seletiva de material plástico nas comunidades da Cidade de Manaus, 
através de aquisição de 02 (duas) prensas de material plástico e materiais 

permanentes. 

D.O.E. de 
13/12/2021 
Ed. 34.641

4 meses  x-x-x 10/12/2021 10/04/2022 VIGENTE  x-x-x 

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS

INSTITUTO AMAZONENSE DE 
AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - 

IAMASOL

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL - FAS


