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CRIA a Semana Estadual de Fortalecimento e

Apoio ao Terceiro Setor e dá outras providencias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Fica Semana Estadual de Fortalecimento e Apoio ao Terceiro Setor no Estado do

Amazonas, a ser comemorada na Itima semana do mês de Março.

Parágrafo Único: A campanha p no caput deste artigo passa a integrar o Calendário

Oficial de Eventos do Estado do azonas

Art.2e Poderá ser organizada p entidades representativas dos órgãos de fomento e apoio

às instituições do Terceiro S , pelos órgãos competentes estaduais e municipais do

ades comunitárias locais, sob a coordenação e supervisãoestado do Amazonas e pelas e

da ADS - Agencia de Desenvo mento Social, SEPROR - Secretaria de Produção Rural,

SEPLAN - Secretaria de Plan mento, AFEAM - Agencia de Fomento do Estado do

Amazonas, dentre outras.

Parágrafo Único: Durante a Sema a Estadual de Fortalecimento e Apoio ao Terceiro Setor no

Estado do Amazonas, serão ofe idos cursos de formação, palestras, amostras dentre

outras.

Art.3e Durante a semana aludi no Art. Le desta Lei será realizada ações que promovam

conhecimentos técnicos

Setor.

que fortaleçam as entidades e organização do terceiro
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Art.4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 28 dC

Fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Sendo o Terceiro Setor formado por associações e entidades sem fins lucrativos, é

classificado corno uma força no campo da assistência social e econômica, considerando que

a sociedade civil é dividida em três setores, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro setor é

formado pelo Governo, o segundo setor é formado pelas empresas privadas, e o terceiro

setor são as associações sem fins lucrativos.

O terceiro setor contribui para chegar a locais onde o Estado não conseguiu chegar, fazendo

ações solidárias, possuindo assim um papel fundamental na sociedade. Nesse caso existem

diversas organizações que fazem parte do terceiro setor, como as ONGs (Organizações Não

Governamentais) e OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público). O terceiro

setor é composto quase que, em sua totalidade, de mão de obra voluntária, pessoas que

trabalham e não recebem remuneração para isso, é mantido com iniciativas privadas e até

mesmo incentivos do Governo, com repasse de verbas públicas. As entidades do terceiro

setor têm como objetivo principal melhorar qualidade de vida dos necessitados sejam ele

crianças, adultos, animais, meio ambiente, e etc.

Nesse sentido é importante intermediar através da Semana Estadual de Fortalecimento e

apoio ao ïerceiro setor, as principais organizações que já atuam no Estado do Amazonas,

conhecer e reconhecer o seu serviço à comunidade amazonense, bem como oferecer aos

mesmos a oportunidade de estabelecer vínculos com as entidades financiadoras dos

projetos. Contribuir efetivamente com as instituições seja na capital ou no interior do estado

é um papel das esferas governamentais, pelo fato dessas organizações chegarem onde

muitas vezes o estado não consegue chegar, por tanto é necessário o compartilhamento de

informações, técnicas tanto de captação de recursos como de aplicação e prestação de

contas. Por se tratar de tema de relevância social, peço apoio dos nobres Deputados à

ahãliSèê aprovação deste projeto de Lei.
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