RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
O Programa Providência de Elevação da Renda Familiar apresenta o Relatório
Final de Cumprimento do objeto da Carta Acordo nº SCON2017-02598 firmada com a
Organização Pan-Americana de Saúde – OMS/MS, que objetivou a realização do I
Seminário de Alzheimer: Tecnologias e Qualidade de Vida no século XXI, e prestar
contas dos recursos no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dos quais R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foram transferidos pelo Concedente para o Banco
do Brasil, agência 3599-8 , conta corrente 100.425-5, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
depositados pelo Convenente referente à contrapartida, a ser reembolsada pelo
Concedente após a análise e aprovação de sua prestação de contas.
A presente prestação de contas refere-se ao período de 11 de setembro a 11 de
dezembro de 2017.
O valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi transferido, pelo
Convenente, em sua totalidade, para pagamento de despesas a fornecedores, conforme
documentação anexa. (Anexo I)
Salientamos que todos os procedimentos contratuais foram realizados por meio
de cotação prévia de preços, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade.
O recurso global repassado pelo Concedente e pelo Convenente não foi
submetido à aplicação financeira em atendimento às instruções constantes no manual
de prestação de contas da Organização Pan Americana de Saúde – OPAS/MS.
O projeto teve suas inscrições divulgadas por intermédio do site institucional do
evento www.seminarioalzheimer.com.br. Ao atingir 351 inscrições decidiu-se encerrálas, tendo em conta a quantidade de material produzido para os participantes ser
limitado parqa 250 pessoas.
O I Seminário de Alzheimer contou, em sua abertura, com a presença dos Ilmos.
Senhores Marco Antônio de Araújo Fireman - Secretário de Ciência e Tecnologia e
Insumos Estratégicos e Raimundo Angelim Vasconcelos - Deputado Federal/Acre.
Estiveram presentes no evento 181 participantes
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Participaram do evento representantes de várias instituições da área de saúde e
profissionais de geriatria, gerontologia, universidades, organizações governamentais e
não-governamentais, além de renomados palestrantes e coordenadores de mesa,
nacionais e internacionais, conforme abaixo elencados:
Alexandre Franco Miranda
Andrea Mathes Faustino
Anita Liberalesso Neri
Antonio Yuste
Carla Núbia Borges
Claudia Burlá
Elcyana Bezerra Carvalho
Eulalia Cucurella
Iadya Gama Maio
Letícia Decimo Flesch
Miguel Angel Vazquez
Noemi Medina
Rafael Oliveira
Rodrigo Rizek Schutz
Sandra Mallet
Saulo Borges
Suelen Medeiros e Silva
Vera Bifulco
Vilma Duarte Câmara

Universidade Católica de Brasília
NEPTI/CEAM/Unb
UNICAMP
Consorci Sanitari Del Garrafi, Barcelona
Abraz-PE
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
ABRAz-Nacional
Fundacion Catalan de Alzheimer
AMPID
Doutora UNICAMP
Universidade de Vigo
Associação Iberoamericana de Alzheimer (AIB)
Hospital de Base do Distrito Federal
ABRAz-Nacional
Coordenadoria do Idoso de Belo Horizonte
Hospital Universitário de Brasilia
Pres. da Sociedade de Cuidados Paliativos do DF
Grupo de apoio de Alzheimer
ABRAz-RJ

Coordenadores de Mesa:
Cristina Hoffmam
Yolanda Elisa Boechat
Letícia Bignotto
Lucas Nascimento
Marcia Villas Boas Ramos
Maria Betânia Jatobá
Maria Leitão Bessa
Marina Gordilho
Neí Maria Garcia
Phelipe Cabral Nobre
Selma Castro

Coordenação da Política de Saúde do Idoso, MS
Abraz-RJ
SCTIE, Ministério da Saúde
SCTIE, Ministério da Saúde
Programa Providência
ABRAz- AL
ABRAz-Nacional
ABRAz-BA
Fisioterapeuta domiciliar
ABRAz-Nacional
Abraz-PE
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Embora tenha ocorrido pequeno atraso na programação, em decorrência da
paralisação do metrô e das fortes chuvas nos dias do evento, todas as ações propostas
foram executadas integralmente, conforme programação (Anexo III) e Relatório de
Cumprimento do Objeto (Anexo IV).
Todos os participantes do evento receberam, no ato do credenciamento, uma
pasta contendo um bloco de anotações e uma caneta personalizados e, no último dia,
uma mídia digital (CD) contendo as palestras ministradas bem como mini curriculum de
seus palestrantes. (Anexo V)
Foram apresentadas manifestações elogiosas de participantes sobre o evento
tanto com relação ao conteúdo apresentado quanto ao nível de qualificação dos
Palestrantes, dentre as quais destacamos as constantes do Anexo VI.
Encaminhamos gravado em mídia eletrônica todo o material gráfico produzido
para atender ao Seminário (Anexo VII), o registro fotográfico do evento e dos materiais
ali utilizados (Anexo VIII), bem como um exemplar do kit produzido para os palestrantes
(pasta, caderno e caneta) e um exemplar dos crachás e certificados.
Conforme entendimentos, anexamos também mídia com cópia dos cartões de
embarque das passagens aéreas emitidas. Infelizmente, como havíamos previsto, nem
todos os passageiros nos encaminharam seus respectivos comprovantes.

Brasília, 11 de dezembro de 2017.

José Luiz Bianco Junior
Diretor-Presidente

